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Тип предмета

академско-образовни

Одговорни наставник

др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент

Наставу изводи

др Ана Елаковић-Ненадовић, доцент

Трајање курса

1 семестар
За групу 28

Статус предмета

изборни
За остале студијске групе
изборни

Семестар у ком се настава изводи
Недељни фонд часова:

зимски
Предавања

2

Вежбе

Број ЕСПБ

3 (три)

Предуслов за слушање курса

нема предуслова

Предуслов за полагање испита

нема предуслова

0

САДРЖАЈ КУРСА
У току извођења наставе студенти ће се упознати са појмом „културе“ и
Садржај
предмета
(теоријска и
практична
настава)

„културне историје“, методологијом проучавања култура, периодизацијом и
основним одликама грчке књижевности и уметности (сликарство, вајарство,
архитектура),

историјском

географијом,

најзначајнијим

археолошким

локалитетима, приватним животом и обичајима, грчком музиком и
кинематографијом.
Студент ће се упознати са основним тековинама и специфичностима грчке
Циљ
предмета

културе од античког периода до данас.
Студент ће на основу стечених знања бити оспособљен да критички сагледава
и анализира утицај грчког културног наслеђа на модерну и савремену

Исход
предмета

европску културу.
Студент је дужан да похађа часове предвиђене наставним планом и

Обавезе

студената

програмом и мора бити спреман за час.
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ОЦЕНА ЗНАЊА (НАЈВЕЋИ БРОЈ ПОЕНА ЈЕ 100)

Предиспитне обавезе
Семинарски рад

Завршни испит
Писмени испит

40

Тест
Кратак опис
предиспитних
обавеза

60

Студент такође има обавезу да напише семинарски рад на задату тему, као и
да га јавно одбрани у терминима предавања.
Студент приступа полагању завршног испита након одслушаних часова, у

Кратак опис
завршног
испита

испитним

роковима

дефинисаним

Статутом

Филолошког

факултета

Универзитета у Београду. Завршни испит представља провера знања у виду
теста.

