
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Родне студије 2 

Наставник/наставници: проф. др Исидора Јарић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 ЕСПБ 

Услов: Знање енглеског језика. 

Циљ предмета 

Продубљивање знања о општим појмовима везаним за студије рода, феминистичку теорију и 

феминистичку критику друштва. Критичко преиспитивање стечених знања и њихова примена у 

интерпретацији представљања рода и пола унутар различитих сфера друштвености, феномена и процеса. 

 

Исход предмета  

Продубљивање знања о теорији и методама студија рода и обучавање за спровођење самосталног 

истраживања које узима у обзир различите културне и друштвене контексте, на локалном и глобалном 

нивоу, и њихов утицај на конструисање различитих родних идентитета.  

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

конструисање различитих родних идентитета у историјском, и савременом друштвеном контексту. 

Студенти су у стању да ова знања примене у истраживању. 

Знање: Током курса студенти ће стечене увиде у основне појмове родне теорије и њен теоријски допринос 

општој друштвеној теорији применити у осмишљавању властитог самосталног истраживачког пројекта..  

Вештине: Способност операционализације истраживачког проблема водећи рачуна о 

мултидимензионалности феномена рода и његових међуодноса са различитим културним, друштвеним, 

верским, идеолошким, институционалним и политичким контекстима унутар којих се конституише и са 

којима интерагује. Као и у другим курсевима који су део студијског програма мастер академских студија 

социологије студенти ће развијати способности за рад на различитим врстама пројеката и изражавати своје 

идеје у дискусијама у оквиру теоријске и практичне наставе на курсу. 

Општа компетенција: Након завршетка овог предмета студенти ће моћи да планирају своје даље учење, 

студије и 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 проучавани неки од најистакнутијих аутора/ауторки 

који се баве студијама рода, 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. Посебна пажња биће посвећена упознавању са 

репрезентативним феминисичким истраживањима из области које ће бити у фокусу интересовања 

флексибилног дела курса. 

Практична настава  

У оквиру практичне наставе студенти ће бити охрабривани да на основу увида у репрезентативна 

истраживања из конкретне области осмисле самостално истраживање.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

 

Предавања, дискусије, радионице. 

Дужина трајања курса је један семестар у оквиру кога ће студенти имати 15х2 часа предавања и 15х2 часа 

вежби. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 15 (мин. 7) усмени испт 
50 (мин. 

26) 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 35 (мин. 18)   

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 

 


