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Циљ предмета: 
Прeдмет упућује на различите начине разумевања концепaта тела, рода и сексуалностипреко појмова идентитета, 
друштвенихнорми, родних улога и односа. Ови појмови могу се промишљати једино на комплексан начин кроз 
мноштво различитих, мулти-, интер-дисциплинарних и контекстуалних перспектива: 
историјско/социолошко/антрополошке, родно осетљиве, међу-културне, итд. У оквиру предмета разматрају се 
историјски и друштвено-културни појмови рода и њихово укрштање са другим друштвеним конструкцијама разлике, 
као што су раса, етницитет, и друге, које су такође значајне за разумевање различитих друштава и односа моћи унутар 
њих. Током курса студенти и студенткиње ће бити упознати са основним теоријским проблемима и оријентацијама у 
оквиру различитих феминистичких приступа укрштању појмова рода, тела и сексуалности. 

Исходпредмета: 
У оквиру овог курса студенткиње и студенти ће овладати знањима из области проучавања појма тела, појма рода и 
сексуалности у оквиру феминистичких теорија, и постмодернистичких и поструктуралистичких приступа. Такође, у 
оквиру овог курса настоји се да студенти/киње развију вештине као што су писање есеја, промишљање и критичко 
читање, писана и усмена аргументација, визуелна анализа, у циљу њиховог оспособљавања да cамостално евалуирају 
различите приступе овим проблемима. 

Садржајпредмета: 
Род, тело сексуалност: уводна разматрања; Друштвени конструктивизам вс теорије полне разлике; Границе и тело, 
границе тела и сексуалности; Тело, субјект и дисциплинске технике; Биополитика: послушна тела; Поглед, моћ и 
субјективност; Генеалогија сексуалности; Друштвени конструктивизам вс Теорије полне разлике; Тела која нешто 
значе; Дискурси о сексуалности; Род и хетеронормативност; Тело између дискурзивне анализе и културне 
феноменологије телесности; Антропологија тела; Род, тело и раса; Друга и другачија тела, „чудно скројена” тела; 
Пол, род и нове репродуктивне технологије. 
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