
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије андрагогије 

Назив предмета: Друштвени феномени савременог доба 

Наставник: Дубравка Стојановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Предмет могу узети студенти завршних година свих студијских група на Филозофском факултету 

који су дали све предмете са прве и друге године студија, као и предмете које на трећој години даје Катедра 

за општу савремену историју. Предмет подразумева знање Енглеског језика. 

Циљ предмета 

Циљ је да се студенти упознају најважније појаве које су доживеле велике промене током 20. века. Једна је 

утицала на другу, па је повећање броја људи на Земљи довео до њиховог исељавања у градове, што је 

довело до укупне промене начина живота, приватног живота, али и климатских промена. Упознаће се са 

појавама као што су демографија, урбанизација, екологија, финансије, индустрија, положај жена, промене у 

сфери приватности, које су одредиле модерна друштва. 

Исход предмета  

Студенти ће након овог курса бити у могућности да повежу знања која су стекли на различитим 

предметима. Студенти историје ће помоћу нових знања моћи да продубе оно што су на претходној години 

научили из политичке историје савременог доба и да повежу политичку и друштвену историју, посебно 

преклапања између политичких догађаја и друштвених појава. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На предавањима ће студенти имати приказ најважнијих података који одсликавају промене које су се током 

20 века догодиле с неком од најважнијих друштвених феномена. На вежбама ће се дискутовати о 

филмовима који илуструју те појаве. Предавања по часовима: Демографија; Урбанизација; 

Индустријализација; Екологија; Финансије; Технологија и комуникације; Наука; Медицина; Женско 

питање; Детињство у 20 веку; Сексуалност у 20. веку.  

Практична настава  

На вежбама ће се дискутовати о књиежвним или филмским изворима који илуструју теме с предавања. 

Распоред вежби: Документарни филм: Колико људи може живети на планети Земљи; Филм Dog slum 

millionaire; филм Grad 24; филм Ako i jedno stablo padne: priča o Frontu za oslobođenje Zemlje; Stefan Hasel, 

Pobunite se!; Film Doktrina šoka; Film Network, Film Odiseja u svemiru 2001; Film Filadelfija; Film Las Madres 

de la Plaza de Mayo; Džerom Selindžer, Lovac u žitu; Гинтер Грас, Лимени добош, Др Спок, Нега деце, 

Алексанар Нил, Слободна деца Самерхила. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Нагласак је на вежбама, за сваки час студенти добити филм који треба гледати или књигу коју треба 

прочитати, о чему ће се на часу водити расправа 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 30 

практична настава 40 усмени испт  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    
 


