
Назив предмета: Историја руске културе 
Шифра 
предмета 

Статус  
предмета 

Семестар Број ECTS кредита Фонд  часова 

  О   7.      3  П 2 +  В 0 

Студијски програми за које се организује : Руски и српски језик и књижевности 
Условљеност другим предметима: нема услова за слушање и полагање 
Циљеви изучавања предмета: овладавање културноисторијским апаратом и терминима из опште културе 
Име и презиме наставника и сарадника:  
Метод наставе и усвајања градива: предавања; реферисања студената о урађеним задацима 
Садржај предмета: 
     I недеља   
  II недеља 

  III недеља 

  IV недеља 

  V недеља 

  VI недеља 

     VII недеља  
    VIII недеља 

  IX недеља 

  X недеља 

  XI недеља 

  XII недеља 

  XIII недеља 

  XIV недеља 

  XV недеља 

  XVI недеља 

Завршна недеља 

   

Упознавање  с курсом. Појмови: „култура“, „цивилизација“.   
Старије културно наслеђе: древне културе. 

Први извори о Русима: име, порекло, карактеристике. 

Рани средњи век: језик, вера, писменост. 

Зрели средњи век 

Духовна и материјална  култура: црква; право; архитектура; уметност. 

 Тест 

Позни средњи век.  

Култура епохе Русије 

Цркве; уметности; штампарије. 

Народна култура.Уутицаји оријенталне  културе. 

Барок и просвећеност. Западноевропски утицаји. 

XIX век: класицизам и народна култура. Романтизам. Реализам. 

XX век: епоха Модерне. Култура, уметности. 

Савремена култура. Европски токови. 

Завршни испит 

ОПТЕРЕЋЕЊЕ  СТУДЕНАТА 
Недјељно У семестру 
Недељно 

3 кредита х 40/30 = 4 сати 

  

У семестру 
Настава и завршни  испит: (4 сата)х16=64 сати 

Неопходне припреме прије почетка семестра (администрација, упис, 

овјера) 2x4 сати = 8 сати 



      Структура: 

  
      2 сата предавања 

                 2 сата самосталног рада, 
укључујући консултације 

Укупно оптерећење за предмет  3х30=90 сати 

Допунски рад  за припрему испита у поправном испитном року, 

укључујући и полагање поправног  испита од 0-30 сати 

Структура оптерећења: 

64 сати 6min (настава)+8 сати +18 сатa (допунски рад) 

Навести обавезе студената  у току наставе  : Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде и предају домаће 

задатке и завршни тест. 
Литература: Енциклопедије «Русије» 
Облици  провјере знања и  оцјењивања: домаћи радови, тест, колоквијум. 

 редовно присуство и учешће у настави: од 5 до 10 бодова 
 домаћи радови: од 5 до 20 бодова (укупно 40 бодова) 
 тест: од 5 до 20 бодова 
 Завршни испит: максимално 50 бодова 

Прелазна оцена  се добије ако се кумулативно сакупи најмање 50 бодова. 

Посебну назнаку за предмет: Као изборан, предмет има своје алтернативе. 
Име и презиме наставника који је припремио  податке:    
Напомена:   Додатне иформације о предмету студенти ће добити на почетку курса. 
 


