
 

 

Табела 5.2.Спецификација предмета 

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. 

Студијски програм : Основне академске студије социологије  

Назив предмета: Увод у социологију 2 

Наставник/наставници: професор др Владимир М. Вулетић и доцент др Јелена Н. Пешић 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: упознавање студената са основним социолошким појмовима који се користе у 

анализи друштвених појава и проблема; довођење у везу кључних социлошких појмова; 

препознавање елемента друштвене структуре који утичу на друштвено делање појединаца и 

обликовање друштвених односа у различитим сферама живота; схватање начина функционсања 

друштвених институција; разумевање сложености  друштвеног детерминизма и међуповезаност 

фактора који утичу на друштвене појаве.    

Исход предмета 

Студент је оспособљен да прати курсеве на вишим годинама студија. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Облици и врсте друштвеног груписања 

2. Породица, локална заједница, нација 

3. Друштвена стратификација и друштвена покретљивост 

4. Каста, сталеж, класа, слој 

5. Друштвена неједнакост и сиромаштво 

Организација и функционисање друштва 
6. Култура, вредности норме, социјализација и друштвна контрола 

7. Улога и положај 

8. Друштвене организације и друштвене институције 

9. Држава и бирократија 

10. Моћ и власт, елита и маса 

11. Хегемонија и медији 

Дрштвена промена 
12. Основни појмови друштвене промене (промена, раст, развој, еволуција, прогрес) 

13. Типологије друштава (различите типологије) 

14. Традиционално, модерно и постмодерно друштво 

15. Капитализам и глобализација 

16. Друштвени сукоби, друштвени покрети и револуције 

 
 

Практична настава 

У оквиру практичне наставе изводе се семинарске вежбе на којима студенти презентују садржај 

семинарске литературе и на основу тога дебатују о кључним питањима која предложени 

текстови покрећу. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 15x4 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања 

Разговор са студентима 

Коришћење информација доступних на интернету 

Писање семинарских радова 

Оценазнања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

80 
Завршни испит 

поена 

20 

активност у току предавања 10 писмени испит  

Практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максималнадужна 2 странице А4 формата 

 


