Студијски програм/студијски програми : Васпитач деце јасленог узраста
Врста и ниво студија: струковне студије, основне
Назив предмета: Историја цивилизације
Наставник: др Мирча Маран
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета: Студенти треба да упознају основне карактеристике развоја људске
цивилизације од најстаријих времена до данас; да се оспособе за критичко
промишљање о основним питањима развоја људске цивилизације; да се упознају са
међусобним утицајима светских цивилизација у различитим временским периодима.
Исход предмета: Оспособљеност за критичко промишљање о основним питањима
развоја људске цивилизације; усвајање научне и стручне терминологије из области
историје цивилизације; упознавање студената са основним појмовима и феноменима из
области историје цивилизације.
Садржај предмета:
Теоријска настава – Порекло и корени људске цивилизације. Цивилизације Старог
Истока. Грчка и римска цивилизација. Византија између античког и средњовековног
света. Европски средњи век. Исламски свет. Цивилизације Далеког Истока. Ренесанса и
успон европске цивилизације. Колонијализам и ширење европске цивилизације. XX
век. Савремено доба – сукоби и међусобни утицаји цивилизација.
Практична настава – Расправа о теоријским садржајима, сучељавање мишљења,
писање радова и њихово образлагање на вежбама.
Обавезна литература:
Мирча Маран, Преглед историје цивилизације, Вршац 2010.
Вил Дјурант, Историја цивилизације I-XIII, Београд 1995-2006.
М. Перовић, Историја цивилизације, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд
1988.
Свеобухватна историја цивилизације, приредио Иван Јовановић, Алнари, Београд 2006.
Слободан Бранковић, Историја културе и цивилизације: кратак преглед, Београд,
Мегатренд универзитет 2009.
Допунска литература:
Луј Бреје, Византијска цивилизација, Нолит, Београд 1976.
Михаил Ростовцев, Историја старог света, Матица српска, Нови Сад 1990.
Драгољуб Р. Живојиновић, Успон Европе 1450-1789, Матица српска, Нови Сад 1985.
Чедомир Попов, Грађанска Европа I-II, Матица српска, Нови Сад 1989.
Кристин Сањије, Средњи век, Атлантис, Нови Сад 2005.
Андреј Митровић, Време нетрпељивих – политичка историја великих држава Европе
1919-1939, ЦИД, Подгорица 2004.
Ерик Џон Хобсбаум, Доба екстрема – историја Кратког двадесетог века 1914-1991,
Дерета, Београд 2004.
Практична настава: 1
Број часова
активне Теоријска настава: 2
наставе
Методе извођења наставе:
Предавања се одвијају у виду академског излагања и активне студентске радионице; расправа на
унапред најављену тему; образлагање ставова у расправи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
20
-
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усмени испит
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50

