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Додипломске академске студије 
Студијски  
програм(и): 

Биологија 
Наставни смјер 

 

Назив предмета Антропологија 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

СПБ5А13 Обавезни 5 2+1 3 
Наставнцици др Јасминка Х.Халиловић, ванредовни професор; Маја Петковић, ма, виши асистент 
 

Условљеност другим предметима: Облик условљености 
  

Циљеви изучавања предмета: 
Стицање знања о постанку човјека, грађи и функцији система орагана човјечијег тијела. 
Исходи учења (стечена зања): 
Оспособљавање студента за примјену знања у образовању и васпитању и специфичним радним активностима у 

различитим људским дјелатностима, у којима се посебно примјењују знања из Антропологије. 
Садржај предмета: 
Теоријска настава: Увод, антропологија – наука о човјеку, холистичка наука, положај у склопу биологије и у 

склопу друштвених наука; човјек живо, друштвено и разумно биће. Етнологија. Археологија. Медицинска 

антропологија. Антропобиологија. Положај људске врсте у живом свијету, таксономска припадност, сличности и 

посебности, сродност и антропогенија. Соматологија, грађа и функција људског бића, антропологија живог тијела и 

мерологија. Антропометрија и антропоскопија. Биохемијска и молекуларна антропологија, елементарни и 

молекуларни састав, неорганске и органске молекуле, хомеостаза. Геном, хромозоми и хромозомска гарнитура, 

кариотип, хромозомске аберације и синдроми. Системи органа: покривач тијела, кожа и кожне творевине; мишићни 

систем; скелетни систем; Дигестивни систем; респираторни систем; циркулаторни систем; ендокрини систем; 

нервни сиситем; урогенитални систем; Промјенљивост јединке. Онтогенеза. Гамети, зачетак – зигот, пренатална и 

постнатална онтогенеза. Раст и развиће. Животне доби. Сазријевање, полност и репродукција. Разлике међу 

половима, примарне и секундарне одлике полова, полни циклус, гравидитет и лактација. Дужина живота, старење и 
смрт. Генетика и екологија човјека. Типови и извори различитости, насљедна и срединска промјенљивост. Типови 

насљеђивања. Генетичка структура људских популација, генетичка равнотежа и фактори ремећења генетичке 

равнотеже, географска дистрибуција генетичке варијације и типови адаптација, адаптивне вриједности, генетичка 

оптерећења. Конституција, компоненте конституције и соматотипови. Расе, расне теорије и генетичка хетерогеност. 

Људске групе и различитост јединки. Репродуктивно обједињавање, човјек и жена, родитељи и дјеца, породица, род 

и сродство. Чопор, хорда, племе, популација, становништво, народ, групе народа, људске расе, човјечанство. 

Еколошке одлике људских популација. Динамика бројности човјечанства, карактеристике у прошлости, садашњости 

и процјене за будућност. Природни положај човјека у биоценозама и екосистемима, исхрана, боравишта, животни 

комплекси врсте пратилице, паразити, узрочниси болести, штетници. 
Културни и цивилизацијски развој човјека. Савремени проблеми у човјекове животне и радне средине. Антропогени 

фактор екосистема. Проблеми репродукције, стерилност и контрола рађања. Антропологија и њена примјена у 
дјелатностима човјека. 
Вјежбе: Антропологија као наука – увод. Антропоскопија и антропогенија; методе и инструмени. Антропометријске 

тачке. Мјерења и израчунавања тјелесних димензија (тјелесна висина, тјелесна маса, обим груди, обим струка, обим 

кукова). Израчунавање BMI, WHR, WSR индекса. Кожни и мишићни систем човјека. Скелетни ситем човјека. 
Сиситем органа за дисање. Систем органа за варење. Циркулаторни систем. Чулни и нервни систем. Ендокрини и 

урогенитални систем. Животне доби код човјека. Полни диморфизам. Репродукција, стерилитет и контрола рађања. 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавања, вјежбе, консултације, семинарски радови. 
Литература: 
Обавезна: 1. Хаџиселимовић, Р.: Биоантропологија – Биодиверзитет рецентног човјека. Институт за генетичко 

инжењерство и биотехнологију, Сарајево. 2005. 
2. Ивановић, Б. М.: Антропологија 1: антропоморфологија. УНИРЕКС, Подгорица. 1996. 
Остала: 1. Туцић, Н.: Еволуција човјек и друштво. Досије и Алтернативна академска образовна мрежа, Београд. 

1999. 
2. Брезник, Д.: Демографија – анализа, методи и модели. Научна књига, Београд. 1988. 
3. Живковић, С.: Медицинска антропологија. Академија нова, Београд. 1997. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Тестови и колоквијуми у току семестра, усмени испит 

Похађање наставе - Колоквиј  5 Завршни испит 
Активност на настави 5 Тест 1 10 60 

Семинарски рад 10 Тест 2 10 
Посебна назнака за предмет: 
 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Маја Петковић, ма, виши асистент 
 


