
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Компаративна социологија организације 

Наставник: Проф. др Душан Ц. Мојић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: - 

Циљ предмета 

 Представљање студентима савремених социолошких знања о сличностима и разликама организација 

у различитим друштвима, њиховим својствима, чиниоцима њиховог уобличавања, функционисања и 

мењања. 

 Оспособљавање студената за примену компаративне анализе утицаја различитих аспеката околине 

(првенствено друштвених и културних) на функционисања структура, система и процеса у 

савременим организацијама. 

Исход предмета  

Након савладавања предмета студенти ће бити у стању да: 

 Уочавају главне правце промена у околини савремених организација у различитим друштвима.  

 Сагледавају утицај неформалних и формалних институција на сличности и разлике у начину 

успостављања и функционисања организација.  

 Врше упоредну анализу кључних друштвених и културних разлика које доводе до проблема у 

функционисању организација из различитих друштава и решавају те проблеме. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Одређење предмета и домена компаративне социологије организације и основних теоријско-методолошких  

оријентација; представљање теоријских и емпиријских налаза о сличностима и разликама структура 

организација, организационих култура, карактеристика вођства, начина мотивације, система награђивања и 

образаца промена савремених организација у компаративној перспективи. 

Практична настава 

Студентске презентације, дебате, дискусије. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Ex cathedra предавања, интерактивни облици наставе (дискусије, студије случаја, дебате). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

https://www.worldcat.org/search?q=au%3AWhitley%2C+Richard.&qt=hot_author


Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 45 

практична настава  усмени испит  

колоквијум  ..........  

семинар 45   

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

усмени испит, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


