
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програми: OAC новинарства, ОАС политикологије, ОА међународне студије, ОАС соц.пол и соц.рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Социологија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Чупић Ђ. Чедомир, Бешић Љ. Милош, Декић М. Милован  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов:  
Циљ предмета 
Стицање основних знања из социологије; Усвајање основних појмова значајних за разумевање друштвених проблема; 
Афирмација критичког мишљења студената; Упознавање са класичним и савременим теоријским приступима у 
социологији; Дистингвирање доминантних епистемологија у социологији и друштвеним наукама у опште 
 
Исход предмета  
Након успешно завршеног курса од студената се очекује: Да познаје кључне теоријске парадигме у савременој 
социологији; Да разуме кључне социолошке појмове; Да критички преиспитује постојећа знања и нуди алтернативне 
одговоре; Да повезује знања из социологије са знањима из других друштвених наука; Да активно оперише са 
различитим епистемологијама у социологији 
 
Садржај предмета 
Теоријска настава 

1.Појам друштва у социологији 2. Доминантне теорије у савременој социологији 3. Макросоциологија вс. 
микросоциологија(е) 4. Појам друштвене структуре и друштвеног деловања 5. Култура и културни феномени 
6.Развој друштва и његова историјска динамика 7.Религија, религиозност, секуларизација и треднови у 
савременом друштву 8.Организација и институције- различити приступи 9. Род и родни односи у савременом 
друштву 10. Стратификација и друштвене неједнакости 11.Појам моћи 12.Епистемолошки плурализам у савреној 
социологији 

      13.Социолошки метод и истраживања 14.Друштво у транзицији и савремени проблеми српског друштва                       
15. Глобализација и глобално друштво 

 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 

1. Читање изворне литературе класика социологије (Вебер, Диркем, Бурдије, Бергер и Лакман) 
 
Литература  

1. Рицер, Џорџ (2012). Савремена социолошка теорија и њени класични корени. Београд: Службени гласник. 
2. Чупић, Чедомир (2002). Социологија. Београд: Чигоја. 
3. Чупић, Чедомир, Бешић, Милош и Декић, Милован (приредили) (2012). Социологија. Ридер за припрему 

испита. (Аутори: Гиденс, Хараламбос, Тарнер, Шушњић) 
4. Чупић, Чедомир, Бешић, Милош и Декић, Милован (приредили) (2012). Социологија. Ридер за припрему 

вежби. (Аутори: Милс, Диркем, Вебер, Бергер, Бурдије) 
 
Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе Предавања, дискусије, семинари 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања  писани испит  
практична настава 20 усмени испт 50 
колоквијум-и 30 ..........  
семинар-и    

 


