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Ворбенго сикавипеЕ вежбе

Авер 

сикавимат  Студијско џанглимаско бући Авер  часурја

2 1

Е методе 

анде 

настава

Е поенурја Гатисаримаско егзамено Е поенурја

10 Рамосаримако егзамено 15

30 Ворбенго егзамено 25

10

10

Мајанглуне сикавимаске бућа

Џанглипе пе егзамурја (мајвучо ђиндо пале егзамурја 100 поенурја) 

Ђиндо ЕСПБ

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 

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.

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, 

Сикавипе предметоско
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 спецификација предметоски

Е литература

Маран Мирча: Преглед историје цивилизације

Ђиндурја катар е часурја по сикавипе

Ђурић Рајко:Расизам: „Е Куга XX век“ и „Стоглава“ данашњег доба, Прави и политика, бр.1-

Ђурић Рајко: Е Ррома анде еврпаки литература, Београд 1996

Ђурић Рајко:Историја катар о холокаусто Роменго

 Ђурић Рајко: Историја Роменђи

Струковно винај пале чхавора мајцикне бершенге

др Рајко ЂурићСикамно (пале сикавипе)

Сикамно (пале практика)

Сикавно (пале ДОН)

Сикавипе анде 

ворбенго сикавипе

Практикано сикавипе

Е колоквијумурја

Е семинарја

мр Марија Александровић

/

Е струковне,  студије

 Европако контексто миноритенго ( пе рромани чхиб)

Студијско програмо 

Лосаримаско котор (модуло)

Котор тхај нивели студиенго

Нав предметоско:


