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Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 
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Наставник/ -ци др Славиша Перић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци мр Маја Лаковић, виши асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 1 0 63 21 0 1,4 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
60h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
84h 

Укупно оптерећењепредмета (наставно + студентско):  
144h  семестрално 

Исходи учења 

1. Савладавањем овог предмета студент ће се упознати са основном терминологијом у археологији 
и историјатом развоја археологије као хуманистичке науке. 
2. Упознавање са основним теоријским приступима у археолошкој науци. 
3.Упознавање са методологијом практичног рада у археологији.  
4. Упознавање са улогом природних наука у процесу археолошких истраживања. 
5. Упознавање са основним карактеристикама старијег каменог доба. 

Условљеност Положен испит из Археологију I 

Наставне методе 
Предавања, видео презентације, упознавање са археолошким артефактима, обилазак неког 
археолошког налазишта,вежбе у виду дискусије на одређене теме, домаћи задаци, колоквијум, 
консултације.  

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Дефиниција и подела археологије, њено место и улога у групи хуманистичких наука 
2. Преглед историјског развоја археологије. Упознавање са иснтитуцијама које се баве 
археолошким истраживањима, њиховим системом рада и најзначајнијим археолозима ХХ века. 
3. Развој археологије у земљама централног и западног Балкана, прве археолошке школе, улога 
Милоја Васића на формирање домаћих кадрова, одјеци ископавања у Винчи, рана фаза 
археолошких истраживања у Босни и Херцеговини, улога Алојза Бенца, Милутин Гарашанин 
теоретичар, Драгослав Срејовић визионар или срећник. 
4. Теоријски и методски приступи у праисторијској археологији, културно-истоијска археологија, 
нова археологија, методски приступи у периодизацији праисторијске археологије, 
5. Основни типови и карактеристике праисторијских налазишта: насеља, некрополе, изворишта 
сировина, оставе, радионичка места и радионице 
6. Врсте и методи археолошких истраживања, археолошка проспекција, савремени методи, 
детекција, рекогносцирање терена и институције које их спроводе и када и њихов крајњи резултат 
7. Сондажна археолошка ископавања и њихов циљ, систематска археолошка ископавања насеља, 
хоризонтална и вертикална стратиграфија,  ископавања некропола са скелетним и спаљеним 
покојницима, методи ископавања тумула 
8. Теренска документација, документација пре, за време и после ископавања, базе података и 
начини похрањивања појединих врста документације 
9. Обрада покретних налаза, методолошки приступи, систематсизација и интерпретација 
резулатата истраживања 
10. Материјална култура и проблеми релативне хронологије, хронолошки системи и њихова 
синхронизација 
11. Методи апсолутног датовања и њихова примена 
12. Геолошки развој земљине коре 
13. Подела праисторије. Старије камено доба - палеолит, старији, средњи и млађи палеолит, 
најпознатије културе старијег палеолита и њихова распрострањеност; средњи палеолит и 

                                                 
 
 



најпознатије културе. 
14. Млађи палеолит, промене које са собом доноси и најпознатије културе 
15. Сахрањивање и уметност у палеолиту 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Грин, К. Увод у археологију, Clio, Београд 2003. 8-63; 187-200;305-355. 

Џонсон, М. Археолошка теорија, Clio, Београд 2007. 1-150 

Група аутора 
Културна историја Босне и херцеговине, Веселин 
Маслеша, Сарајево 

1984. 11-23, 

Група аутора 
Праисторија југословенски земаља I, Академија 
наука БиХ, Центар за балканолошка испитивања 

1979. 103-1114, 297-355 

Powel, T. G. E. 
Уметсност праисторије, издавачки завод 
Југославија, Београд 

1970 9-73 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Срејовић, Д. и др. 
Археолошки лексикон, Савремена администрација, 
Београд 

1997  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

 
Семинарски или домаћи рад 

10 10% 

   

колоквијум 30 30% 

   

   

Завршни испит 

 завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере 
 

 


