
Студијски програм: Мастер академске студије форензике 

Врста и ниво студија: Дипломске академске студије (мастер), други ниво 

Назив предмета: Форензичка антропологија Шифра: ФБ-07 

Наставник: Татјана Павлица, Рада Ракић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета   

Да студенти стекну основна знања о форензичкој антропологији, хуманој остеологији, одонтологији, и 

њиховој употреби у идентификацији хуманог материјала. 

Исход предмета  

Након успешно реализованих испитних обавеза студенти  су оспособљени да за потребе форензике: 

1. примењују стечена знања за разликовање археолошких од форензичких случајева; 

2. демонстрира знање приликом одређивања  пола, старости и морфолошких варијабилности људског 

костура; 

3. решава узрок и време смрти на основу нађених остатака костију. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и циљеви форензичке антропологије. Развој форензичке антропологије. Разлике између 

форензичке антропологије, биоархеологије и физичке антропологије. Основе остеологије човека, 

разлике између људских и животињских костију. Одређивање пола на основу морфолошких разлика  у 

грађи костију карлице, лобање, грудне кости и дугих костију. Одређивање времена и узрока смрти на 

основу нађених скелетних остатака. Одређивање пола цитолошком методом. Морфолошка 

варијабилност људског костура код различитих хуманих популација. Одређивање висине тела особе на 

основу димензија дугих костију. Поступци денталне идентификације. Употреба дерматоглифа у 

форензичким истраживањима.  
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Број часова активне наставе:  

5 (75) 

Теоријска настава:  

3 (45) 

Лабораторијске вежбе:  

2 (30) 

Методе извођења наставе: 

Теоријска настава, семинарски радови и консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току наставе 10 писмени испит 70 

практична настава 20   

 


