УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
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Катедра

I циклус студија
I година студија
САВРЕМЕНА ИСТОРИЈА
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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. Упознавање студената са постојећом историографском литературом о Савременој историји,
њеним дометима, савременим правцима и проблемима.
2. Развијање способности да се најважније историјске појаве, догађаји и процеси у назначеном
периоду самостално описују и тумаче на основу резултата савремених научних истраживања.
Исходи учења
3. Упознавање студената са историјом југословенске државе од њеног формирања 1918. године до
разбијања и распада 1992. године.
4. Упознавање студената са историјом Европе у 20. вијеку, политичким, привредним, друштвеним и
културним тековинама и међународним односима.
5. Упознавање студената са историјским контекстом и процесом настанка Републике Српске
Условљеност
Нема условљености.
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације
1. Историја југословенске идеје и настанак прве јужнословенске државе
2. Први свјетски рат: узроци, повод, фронтови и операције. Версајска конференција.
3. Фебруарска и октобарска револуција у Русији
4. Краљевина СХС: простор, друштво, економија, култура, становништво нове државе.
5. Политичке партије, изборне борбе, парламентаризам и политичке кризе до 1929. године
6. Шестојануарси режим. Политичке кризе, национална и вјерска сучељавања до 1941. године
7. Тоталитарни режими (нацизам, фашизам и комунизам); Земље грађанске демократије између
Садржај
два свјетска рата
предмета по
8. Међународни односи између два свјетска рата
седмицама
9. Европа и свијет у Другом свјетском рату (1939-1945)
10. Априлски рат, окупаторска подјела Југославије, НДХ и геноцид над Србима, Јеврејима и
Ромима
11. Сукобљене идеологије и покрети, револуционарна смјена власти у Краљевини Југославији
12. Хладни рат и блоковска подјела свијета
13. Социјалистичка Југославија 1945-1992, несврстаност и спољнополитички односи СФРЈ
14. Унутрашње и спољашње разбијање СФРЈ.
15. Почетак и ток ратних сукоба у Босни и Херцеговини. Стварање Републике Српске.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Батаковић, Д. и др.
Нова историја српског народа
2000
269-380
Дуго кретање између клања и орања - историја
Екмечић, М.
2000
343-547
Срба у Новом веку 1492-1992
Grupa autora
Ilustrovana istorija sveta, tom IV, Savremeni svet
1983
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Митровић, А.
Попов, Ч.
Petranović, B.
Kalvakorezi, P. i Vint, G.
Vestad, A.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Време нетрпељивих
2012
Од Версаја до Данцига
2015
Istorija Jugoslavije I-III
1988
Totalni rat
1987
Globalni Hladni rat
2008
Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
10
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
10
студија случаја – групни рад
---тест/ колоквијум
30
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
---практични рад
---Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
50
УКУПНО
100

Проценат
10%
10%
----30%
------50%
100 %

