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Шифра предмета

Статус предмета
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Наставник/ -ци
др Владан Виријевић, ванредни професор
Сарадник/ - ци
Бојан Крунић, асистент
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1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
105h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
180h семестрално
1. Стицање основних теоријских знања о историји уопште, историјској науци
2. Стицање основних знања и способност за будући педагошки рад и за евентуалну научну каријеру
Исходи учења
3. Савладавање основних методолошким начелима, која ће их припремити за самостални
истраживачки рад у архивама, библиотекама и другим установама
4.Развијање критичког мишљења и аргументованог заступања ставова
Условљеност
Нема услова за пријављивање и слушање предмета
Наставне методе Предавања, вјежбања. Учење и израда домаћих задатака. Консултације
1. Предмет и задатак историје као науке. Проблеми историјске методе
2. Периодизација историје. Подјела историје (временска, територијална, подјела по садржини и
проблематици)
3.Историјски извори. Сакупљање историјских извора (библиографија, научни апарат)
4. Архивистика, архиви и извори о њима. Грађа у домаћим и страним архивима о српском народу
5. Библиотеке и библиотекарство
6. I парцијални испит
7. Критика историјских извора: Функција и значај критике историјских извора у истраживачком
Садржај
процесу.
предмета по
8. Спољна критика или критика текста, утврђивање времена и мјеста настанка, утврђивање аутора
седмицама
и зависности.
9. Критичко сређивање изворног материјала. Рецензија и
едиција историјских извора.
Интерпретација.
10. Унутрашња критика и критика исказа
11. Синтеза
12. Експозиција
13. Врсте историографских радова
14. Овјера семестра и упис оцјена
15. II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Ћирковић, С.
Увод у историјске студије (ауторизована скрипта)
Историографија под надзором: прилози историји
Станковић, Ђ. – Димић, Љ.
1996.
историографије, 1-2, Службени лист СРЈ Београд
Списи о историји, Српска књижевна задруга
Бродел, Ф.
1992.
Београд
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Делетић, З.
Занат историчара: методика и техника
2008.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

историописања, Учитељски факултет ЛепосавићПризрен
Увод у историју: са основама помоћних историјских
Дашић, М.
1988.
наука, НИО, Универзитетска ријеч, Титоград
У трагању за историјом: циљеви, методи и нови
Тош,Џ., Ланг, Ш.
правци у проучавању савремене историје, Clio
2008.
Београд
Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама 10
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
нпр. студија случаја – групни рад
Обавезе, облици
провјере знања и
колоквијум 30
оцјењивање

Проценат

Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
Web страница
Датум овјере

УКУПНО
www.ffuis.edu.ba
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100 %

