
Табела 5.2 Спецификација предмета

Основне академске студије политикологијеСтудијски програм:

Назив предмета: Социологија

Број ЕСПБ: 7
Статус предмета: Обавезан

Услов:
Циљ предмета
На курсу се студенти упознају са основним знањима из социологије у циљу подстицања на размишљање и 
истраживање друштвених појава, структура, облика, односа, улога, деловања и интеракције група и појединаца. 
Фундаментални концепт на кога отпада највећи део курса је друштвена структура и начин на који она утиче на 
индивидуално и групно понашање. Друштвена структура се схвата као организован образац друштвених односа и 
институција који заједно дефинишу положај појединца у друштву и утичу на његове животне шансе. Осим 
друштвене структуре, главне целине које се изучавају на предмету су теоретско мишљење у социологији, 
друштвена интеракција и свакодневни живот, друштвене групе и организације, породица, религија, друштвене 
норме, морал, култура, родна, етничка и друштвена стратификација, национализам, друштвене елите, друштвена 
моћ, власт и друштвена основа политичких поредака, и глобализација
Исход предмета
Исход и циљ предмета је да студенте уведе у основе научног истраживања социјалног деловања и понашања појединаца и друштвених агрегата, те 
да их припреми да о савременом друштву размишљају као о људској творевини која се мења. Специфични циљеви су: Разумевање функционисања 
друштвене структуре и начина на који друштвени односи и обрасци утичу на понашање и делање појединаца и група. Увод у основе теоријског 
социолошког размишљања и структуру социолошке теорије. Студентима ће се представити најзначајније социолошке теорије и њихове погледе на 
друштвену структуру. Предмет има за циљ да охрабри студенте да критички размишљају о постојећим друштвеним институцијама и идентитетима 
уместо да их посматрају као непромењиве и дате, што је честа карактеристика колоквијалног, одн. неакадемског начина мишљења. С обзиром на то
да је саставни део савременог друштва, различитост се провлачи кроз све теме предмета. Различитост укључује разлике у искуству произведене 
друштвеним факторима као што су раса, етництет, национална припадност, класни и статусни положај, доба, религијска припадност, род, сексуална
оријентација... Предмет указује на то како се савремено србијанско друштво и његове институције све више мењају под утицајем глобализације.
Садржај предмета
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Методе извођења наставе:
Предавања, консултације, дискусије

Оцена знања
усмени испт 30; колоквијум-и 35+35

др Чупић Ђ. Чедомир; др Павловић М. Душан;  Лончар М. Јелена

Врста и ниво студија: основне академске студије

Број часова активне наставе предавања: ДОН:1вежбе: СИР:

Наставници:

4

Теоријска настава
Уводно предавање, Социологија као наука, Друштвена структура, Друштвена интеракција и свакодневни живот, 
Социологија разумевања и иделни типови у социологији, Култура,  Норме и вредности, Морал, Религија,  Родна 
стратификација, Раса, етницитет и нација,  Социјална стратификација,  Друштвена моћ и друштвене елите
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад


