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Табела 5.2 Спецификација предмета

62243 Увод у америчке студије
Наставни предмет:

Ознака предмета:

Број ЕСПБ: 5

Статус предмета:

Број часова активне наставе(недељно)

Предавања: Други облици наставе:Вежбе: Студијски истраживачки рад:

О

Стицање општих  а  и  специфичних  знања о  америчкој  цивилизацији  мултидисциплинарним приступом који  подразумева
изучавање америчке историје, политике, књижевности, социологије и културе. Изучавањем разних аспеката америчке култутуре
и цивилизације студенти развијају способност разумевања карактеристичних, цивилизацијских, историјских и поетолошких
топоса који амерички мултикултурни и мултиетнички комплекс чини јединственим.

Оспособљавање студената да путем познавања основних појмова америчке самостално тумаче америчке културне феномене
било да се ради о литератури, музици или филму.

Релевантни културни феномени савремене Америке посматрају се у садашњем тренутку, а затим се трасирају њихови корени
кроз историју  Сједињених Америчких Држава.  Тежиште је  на књижевности кроз коју  се манифестују  сви фундаментални
феномени културе, са освртом на значај појаве филма и позоришта као најдруштвенијег од свих облика културе па стога
најбољег индикатора водећих идеја сваког времена. Посебан осврт је посвећен  музици, од појаве џеза до популарне музике и
културе, нарочито у периоду шездесетих година двадесетог века. Анализира се ратна/антиратна култура у америчком друштву.
Примена теоријских знања о америчкој култури на декодирање културних феномена кроз анализу књижевних и других дела:
позоришних представа, филмова, музике, визуелне уметности, медијских презентација.

1. Образовни циљ:

2. Исходи образовања (Стечена знања):

3. Садржај/структура предмета:

4. Методе извођења наставе:

Предавања и вежбе се изводе вербално-текстуалним и демонстративним методама. Усмена излагања наставника, сарадника и
студената смењују се са анализом одабраних одломака из дате литературе, гледањем филмова и слушањем музике.
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Завршни испит ПоенаОбавезна
Писмени испит 60.00Да

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе ПоенаОбавезна

Активност у току предавања 5.00Да
Колоквијум 30.00Да
Практична настава 5.00Да

Павловић М. ТомиславНаставник:

Предмети предуслови Нема

Остали часови:

2 2 0 0 0
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