
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Mастер академске студије социологије 

Назив предмета: Кључни проблеми социолошке теорије 

Наставник/наставници: Проф. др Ивана А. Спасић, доц. др Ана К. Бирешев 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Пружити студентима продубљено знање о главним теоријским проблемима у социологији и о 

решењима која су нуђена од класичног периода до данас, што ће им обезбедити теоријско залеђе за 

њихова будућа самостална истраживања и квалитетно обављање наставничког позива. 

Исход предмета  

- познавање и разумевање чворишних проблема социолошке теорије и најважнијих становишта која су 

се око њих искристалисала 

- критичко усвајање и способност самосталног коришћења различитих типова теоријске аргументације 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Ослањајући се на знање стечено на основним студијама из теоријских предмета, као и из других 

социолошких предмета у њиховој теоријској димензији, овај предмет нуди дубље и детаљније 

упознавање са социолошком теоријом, кроз низ трајних проблема с којима се она суочава од свога 

настанка до данас, с нагласком на питањима која су предмет најпродуктивнијих дебата у савременој 

социологији. Сваки од проблема – однос теоријских идеја и друштвеног контекста, појам друштвене 

конструкције, преиспитивање појма друштво, концептуализација појединца, место критике у 

социолошкој теорији - обрађује се кроз своје класичне, посткласичне и савремене формулације и 

одговоре који су током стотинак година постојања социологије као дисциплине нуђени у склопу 

различитих приступа. Подстиче се самостално усвајање и активно коришћење теоријских знања код 

студената, уместо једносмерне рецепције и површне репродукције. 

Практична настава  

На семинарским вежбама рад се одвија кроз слободну дискусију на основу одабраних изворних 

текстова који илуструју поједина релевантна становишта о обрађиваним теоријским проблемима. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, презентације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит 55 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

писане реакције на обавезну 

литературу 
25   

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

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

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


