
Студијско  програмо/студијске програмурја : Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге 
Котора тхај нивели студиенго: струковне,  студије 
Назив предмета: Европако контексто миноритенго  
Сикамно (Нав, машкарутно нав, њамо): Рајко Ж. Ђурић 
Статусо предметеско: шај те ашунелпе 
Ђиндо ЕСПБ: 3 
Шаипе: / 
Мајпалуно циљо предметеско 
Сикавипе пале џанглипе со си  годова Европа, ко трајил анде лате тхај лаће миноритетурја, 
сикавипе катар е Европаки историја економикано, политикано тхај културако аресипе тхај 
миноритенге хакаја а са гадава пале мајанглуно дићхипе пале Рома саве си мајбаре 
миноритетурја анде Европа. Сикавипе со си годова идеја Европаки, Европаке интеграције, 
европаке институције тхај процесо сар кетане анен импортантне  политикане гндурја пе дејаћи 
чхиб.  Са гадава ћерелпе пе стандардно романо чхиб анде Европа. 
Кова со сикавелапе  
Сикавипе катар историкано џанглипе катар е антика џи акана, катар е култураки историја 
Европаки, политикани историја тхај идеологија анде Еврепа, процесо кетаненго сар ви е 
структураанде  ЕУ. Националне миноритетурја тхај ленге хакаја анде машкартхемнутне 
лила.Гндо пале неви Европа, хакаја пале миноритетурја, џанглипе сар ћерелпе свато пе дејаки 
чхиб сар ви процесурја анде европаке институције. 
Сикавипе предметеско 
Е теоријско сикавипе 
Европа тхај лако зуралипе трујал историкани епоха: антика, машкарутно веко, неви врјама, 
ађесутни врјама. Култураки историја Европаки. Политикани историја тхај идеологија.    
Машкартхемутне минотитетурја анде европа.рома тхај ленго    тхан анде Европа Рома анде 
холокаусто.Ађесутни Европа. Европаке институције тхај миноритетурја. Рома анде ађесутни 
Европа.Расизмо тхај леске котора. Инклузија. 
Е практично сикавипе: Е вежбе, Дујте сикавимата, е студијске џанглимаске бућа 
џанглимаске бућа: лосарипе алавенго саве си андар Европа а ћеренпе свато анде њамурја, анде 
трајо, анде форо Вршцо пе саво сикавелпе романи чхиб, пе Вучи школа М. Палов.  
Нава европеских институција а саве си рамосарде пе романи чхиб. 
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