
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије  

Назив предмета: Друштво у 19. и 20. веку – структура, промене, свакодневица 

Наставник/наставници: доц. др Ана К. Бирешев 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: елементарна знања из социологије и историје стечена у средњој школи 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студентима пружи знања о различитим аспектима друштвене историје Европе и Балкана у 
19. и 20. веку и оспособи их да друштвене појаве сагледају у историјској перспективи.  

Исход предмета  

Предмет пружа студентима основна знања о историји европских друштава, која ће они моћи да употребе у 
даљем истраживању друштвено-историјских процеса на нивоу свакодневице, институционалном и/или 
макронивоу, као и у проучавању и развијању социолошких теорија система и промене. 

Након одслушаног курса, студенти би требало да добију основу за самосталан рад с историјском 
литературом и грађом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс је посвећен главним токовима друштвеног, привредног, културног и политичког развоја Европе, 
Балкана, и посебно Србије, у 19. и 20. веку. Нарочита пажња се поклања испитивању утицаја ширих 
структура и процеса на начин живота становништва, те на успостављање одређених друштвених односа. 
Кроз упоредну анализу историје европских и историје балканских друштава осветљава се њихова 
повезаност, док се истовремено откривају специфичности локалног и регионалног развоја. 

 

Практична настава 

Студенти имају прилику да се у склопу семинарских вежби упознају с историјом појединих друштава 
европског континента, а нарочито друштва Србије и њених суседа, кроз литературу о положају основних 
друштвених група, демографским кретањима, преображају села и града, политичким идејама, партијама и 
покретима, образовним и културним институцијама, уметности, породици, родним односима, здрављу, 
спорту, моди, доколици. Настава у оквиру вежби се заснива на интерпретацији и критичкој анализи 
историјских текстова и историјске грађе, те аргументованој расправи о могућим тумачењима историјских 
збивања и њиховој употреби у теоријске и истраживачке сврхе.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава:  15x3 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарска излагања, дискусија 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испит 45 

колоквијум-и 25 ..........  

семинар-и 20   

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 

 


