
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Политикологија и међународни односи 

I циклус студија I година студија 

Пун назив предмета ПОЛИТИЧКА ИСТОРИЈА СТАРОГ ВИЈЕКА 

Катедра  Катедра за новинарство и политикологију Филозофског факултета Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

ПО 1-3 Обавезан I  6 

Наставник/ -ци проф. др Глигор Самарџић, ванредни професор 

Сарадник/ - ци Димитрије Трифковић, асистент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 72 48  1,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
 = 75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
= 120h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): = 195 сати семестрално 

Исходи учења 

1. Упознавање студената са постојећом историографском литературом о Историји старог вијека, 
њеним дометима, савременим правцима и проблемима. 
2.Упознавање студената са мјестом које цивилизацијеСтарог Истока, Старе Грчке, Хеленизма, 
Старог Римазаузимају у оквирима свјетске цивилизације као колијевке(политичке) културе. 
3.Пружање увида и дубље упознавање са политичком историјом Старог вијека. 
4. Кроз усвојена знања развија се способност студиознијег праћења континунитета и 
дисконтинуитета политичких прилика у одређеним периодима што доприноси самосталном опису и 
тумачењу историјских појава, догађаја и процеса нужним за разумијевање функционисања 
међународних односа како у антици тако и данас. 

Условљеност Нема условазапријављивање и слушање предмета 

Наставне методе 
Предавања, вјежбања, реферати, учење и изрададомаћихзадатака, консултације, видео и 
картографске презентације. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Месопотамија (старовавилонски и староасирски период). 
2.Месопотамија (нововавилонски и новоасирски период). 
3. Египат.  
4.Ахеменидско царство. 
5.Почеци и експанзија Грчке. Грчко-персијски ратови.  
6. Атинска империја под Перикловим вођством. Спарта.  
7.Пелопонески рат и опадање грчких држава.  
8. Колоквијум. 
9. Успон Македоније под Филипом II. Александрова освајања. 
10. Доба дијадоха. 
11. Епигони и њихове државе. 
12. Рим у доба краљева и рана република. 
13. Римска освајања и пад Римске републике. 
14.Принципат. 
15.Доминат.  

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Курт А. 
Стари Исток, I, II, Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд 

2004.  

Машкин, Н.А. Историја старог Рима, Београд 1978.  

                                                
1Коефицијент студентског оптерећења Soсе рачуна на сљедећи начин: 

а) за студијске програме који не иду на лиценцирање: So = (укупно оптерећење у семестру за све предмете 900 h – укупно наставно оптерећење П+В у 
семестру за све предмете _____ h)/ укупно наставно оптерећење П+В у семестру за све предмете _____ h = ____. Погледати садржај обрасца и 
објашњење. 

б) за студијске програме који иду на лиценцирање потребно је користити садржај обрасца и објашњење. 



Папазоглу, Ф. Историја Хеленизма, Београд 2010.  

Ранович, А.Б. Хеленизам и његова историјска улога, Сарајево 1962.   

Струве, В.В. – Калистов, Д.П. Стара Грчка, Веселин Маслеша, Сарајево  1969.   

Grupa autora Ilustrovana istorija sveta, tom I, Stari svet  1983.   

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Бордман, Џ., Грифин, Џ., 
Мари, О. 
 

Оксфордска историја Грчке и хеленистичког света, 
Клио, Београд 
 

1999. 
 

 

Бордман, Џ., Грифин, Џ., 
Мари, О. 
 

Оксфордска историја римског света, 
Клио, Београд 
 

1999.  

Мирковић, Мирослава 
Римска држава под краљевима и у доба републике, 
Београд 

2002.  

Мирковић, Мирослава 
Римска држава у доба принципата и домината, 
Београд 

2003.  

Петковић, Жарко Пад Римске републике, Београд 2018.  

Шо, Ијан Оксфордска историја старог Египта, Београд, 2004.  

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. Присуство предавањима/ вјежбама 10  
нпр. Позитивно оцјењен сем. Рад/ пројекат/ есеј 10  

нпр. Студија случаја – групни рад   

нпр. Тест/ колоквијум 30  

нпр. Рад у лабораторији/ лаб. Вјежбе    

нпр. Практични рад   

Завршни испит 

нпр. Завршни испит (усмени/ писмени) 50  

УКУПНО 100 100 % 

Web страница (навести URL адресу предмета уколико постоји)/ (ако не постоји избрисати овај ред) 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 


