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

Назив предмета: Савремене социолошке теорије 

Наставник/наставници: проф. др Ивана А. Спасић, проф. др Александар И. Молнар, доц. др Наташа М. 
Јовановић Ајзенхамер 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит из Класичних социолошких теорија 

Циљ предмета 

Упознавање с теоријским плурализмом у савременој социологији; способност препознавања типова 
аргументације и начина конструисања социолошког предмета у зависности од теоријске припадности 

 

Исход предмета  

Савладавши овај курс, студенти ће бити оспособљени да препознају елементарне поставке различитих 
праваца социолошке теорије, да их међусобно пореде уочавајући њихове компаративне предности и 
недостатке, те да изаберу и примене најадекватнији теоријски оквир за дати истраживачки проблем. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс упознаје с главним теоријским приступима у социологији насталим након Другог светског рата. 
Почев од теоријског система „последњег класика“, Талкота Парсонса, па до постмодерних друштвених 
теорија, предмет је посвећен излагању, критичком коментарисању, унутрашњој и спољашњој критици, 
међусобном поређењу и процени укупног теоријског доприноса појединачних социолошких праваца и 
школа. Осим тога, ради се на развијању способности теоријског мишљења код студената, што подразумева 
разликовање конститутивних слојева унутар социолошке теорије и уочавање везе између теоријских 
претпоставки и истраживачких резултата.  

Практична настава 

Практична настава на аудиторним вежбама одвија се кроз студентска излагања и дискусије о одабраним 
конкретним проблемима заступљених теоријских праваца, као и кроз примену различитих теоријских 
оквира на појаве из друштвене стварности. Нагласак је, с једне стране, на развијању умећа аргументативног 
мишљења и изражавања, а с друге, на активном овладавању теоријским концептима зарад њихове употребе 
у истраживачке сврхе. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава се одвија путем предавања и дискусије између предавача и студената, а практична у виду 
презентација, дискусија, радионица и рада у оквиру малих група.   

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт 35 

колоквијум 30 ..........  

есеј 15   

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 

 


