
 Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Род и култура 2 

Наставник или наставници: проф. др Исидора Н. Јарић 

Статус предмета:  изборни 

Број ЕСПБ:  10 ЕСПБ 

Услов: Знање енглеског језика. 

Циљ предмета 

Продубљивање знања из области студија рода, феминистичке теорије и феминистичке критике друштва. Критичко 

преиспитивање стечених знања и њихова примена у самосталним емпиријским истраживањима.  

Исход предмета  

Продубљивање знања о теорији и методама студија рода и спровођење самосталног истраживања које препознаје и 

критички преиспитује различите референтне културне и друштвене контексте, на локалном и глобалном нивоу, и њихов 

утицај на конструисање различитих родних идентитета, и за њих релевантних феномена и процеса.  

Исход учења: Студенти разумеју теоријске концепте и конкретне процесе везане за друштвено конструисање различитих 

родних идентитета у историјском, и савременом друштвеном контексту и у стању су да ова знања примене у 

самосталном истраживању и заузму критички однос према њима. 

Знање: Током курса студенти ће стечена знања из области родних судија применити у реализацији властитог 

самосталног истраживачког пројекта..  

Вештине: Способност операционализације истраживачког проблема из области родних студија и извођење самосталног 

истраживања. Као и у другим курсевима који су део студијског програма докторских академских студија социологије 

студенти ће развијати способности за рад на различитим врстама пројеката и изражавати своје идеје у дискусијама у 

оквиру наставе на овом курсу. 

Општа компетенција: Након завршетка овог предмета студенти ће моћи да планирају своје каријере у домену 

професије социолога и истраживача из области родних студија.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс се састоји из општег дела унутар кога ће бити проучавана феминистичка епистемологија, као и њен допринос 

разумевању и истраживању друштвене реалности, и из другог, флексибилног дела, који ће се мењати сваке године, а у 

оквиру кога ће студенти бити у прилици да се детаљније баве одређеним истраживачким проблемима који заокупљају 

пажњу теоретичарки и теоретичара родности.  

Студенти ће бити охрабривани да на основу увида у репрезентативна истраживања из конкретне области осмисле и 

спроведу самостално истраживање. 

Препоручена литература  

Alcoff L. and Potter E. (eds) (1993): Feminist Epistemologies, London, New York: Rutledge. 

Нarding S. (ed) (1987): Feminism and Methodology, Bloomington, Indiana: Indiana University Press. 

Lennon K. and Witford M. (1994): Knowing the Difference: Feminist Perspective in Epistemology, London and New York: 

Routledge.  

Munday, J. (2006): “Identity in Focus: The Use of Focus Groups to Study the Construction of Collective Identity”, Sociology, 

Vol. 40, No. 1, pp. 89–105. 

Nagy Hesse-Biber S. (2007): Handbook of Feminist Research: Theory and Praxis, Boston College, London: Sage Publication. 

Reinhartz S. (1992): Feminist Methods in Social Research, New York and Oxford: Oxford University Press. 

Ribbens J. & Edwards R. (eds) (1998):  Feminist Dillemas in Qualitative Research: Public Knowledge and Private Lives, 

London: Sage. 

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

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације и дискусије. 

Дужина трајања курса је један семестар у оквиру кога ће студенти имати 15х5 часова предавања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад 30 (мин 15) 

Испит 70 (мин 36) 

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 


