
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Социологија религије – теорије и методи 

Наставник или наставници: проф. др Милан С. Вукомановић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Нема предуслова. 

Циљ предмета 

Упознавање са савременим теоријским и методолошким приступима религији и религијским феноменима. 

Развијање смисла за интердисциплинарност у проучавању религије. Разумевање улоге религија у 

савременим сукобима у свету, али и допринос религијских заједница дијалогу и помирењу. Осетљивост 

према разликама, према великом броју култура и религијских традиција међу којима живимо како у 

локалном, тако и глобалном окружењу. 

Исход предмета  

Израда специјалистичког семинарског рада у коме ће доћи до изражаја докторандово разумевање 

савремених теоријских и методолошких приступа религији и главних проблема религиологије као 

савремене интердисциплинарне науке. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Главни циљ овог предмета је да се докторанти упознају с најновијим теоријским и методолошким 

правцима у савременом проучаванњу религија. Посебно је ту истакнут значај интердисциплинарности као 

досад најадекватнији покушај да се у што већој мери обухвати религијски диверзитет. Да би се стекао што 

потпунији увид у  различите аспекте религијских феномена, укључујући њене разнородне интеракције с 

културом, политиком, идентитетом, те појавама као што су глобализација, конфликти и насиље, религијама 

се овде приступа из  теоријске (социолошки, али и антрополошки, филозофски и др. приступи) и 

историјско-компаративне перспективе (упоредно проучавање најмање две  конкретне, историјске религије 

које се разматрају у оквиру програма). 

Практична настава  

У овом курсу није предвиђена практична настава. 

Препоручена литература  

Вукомановић, Милан, Свето и мноштво, Чигоја штампа, Београд, 2001  

Вукомановић, Милан, Homo viator, Чигоја штампа, 2008 

Герц, Клифорд, Тумачење култура 1, XX век, Београд, 1998, стр. 119-175  

Елијаде, Мирча, Свето и профано, Књижевна заједница, Нови Сад, 1986  

Еспозито, Џон, Оксфордска историја ислама, Клио, Београд, 2002, стр. 643-752  

Кинцлер, Клаус, Верски фундаментализам, Клио, Београд, 2002  

Перица, Вјекослав, Балкански идоли, 1-2, XX век, Београд, 2006;  

Терин, Алдо Натале, Увод у компаративни студиј религија, Загреб, 2006  

Хамилтон, Малком, Социологија религије, Клио, Београд, 2003 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x5 Практична настава: 0 

Методе извођења наставе 

Предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Специјалистички семинарски рад (40% оцене) и усмени испит (одбрана рада, 60% оцене). 

Начин провере знања могу бити различити: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

 


