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

Назив предмета: Теорије о друштвеним променама 

Наставник/наставници: Доц. др Јелена Н. Пешић, асистент Ирена Г. Петровић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За похађање курса потребно је одслушати све курсеве са прве године Основних академских студија 
социологије, положити испите из курсева Увод у социологију 1 и Увод у социологију 2 и одслушати курс Теорије 
друштвене структуре и система. 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студенти стекну систематска знања о важном подручју унутар социолошке теорије – различитим 
облицима, механизмима и актерима друштвених промена, тако што ће им се понудити алтернативни теоријски 
приступи тумачењима друштвених промена. 
Исход предмета  

Познавање и критичка анализа алтернативних теоријских концепција друштвених промена; познавање основних 
појмова који се користе у разматрању промена и друштвеног развоја; примена основних концепата у оквиру 
теорија о друштвеним променама на анализу савремених друштвених феномена или оних који се везују за 
прошлост. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Током курса студенти ће се упознати са најзначајнијим теоријама/теоретичарима на подручју проучавања 
друштвених промена. Разјасниће се основни појмови који се користе у оквиру овог подручја (промена, раст, 
развој, прогрес, процес). Изложиће се класичне теорије друштвене промене (еволуционизам и неоеволуционизам, 
цикличне теорије), као и модернија схватања (старије и новије теорије модернизације, старије и новије теорије 
зависности, историјска социологија, теорија светског система, постмодерна схватања промене, итд.). Уз 
упознавање студената са ауторима најутицајнијих студија, расправљаће се и о кључним проблемима унутар ове 
области: о различитим облицима промене, њиховим механизмима и актерима, а посебно о улози идеја, великих 
личности, друштвених класа, друштвених покрета и сл. у процесима промена. 

Практична настава 

Поред предавања, настава се састоји из семинарских вежби на којима студенти читају оригиналну социолошку 
литературу из предметне области, излажу и разматрају кључне проблеме дате у предложеним текстовима. Циљ 
семинарских вежби је да студенти савладају разумевање и критичку анализу текста, поредећи алтернативне 
приступе различитим аспектима друштвених промена. Поред тога, студенти ће бити подстакнути да примене неке 
од разматраних теорија на анализу савремених и историјских друштвених проблема. Током семинарских вежби 
студенти ће увежбавати академско писање кроз израду семинарског рада на неку од тема које се обрађују на 
курсу. 
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Јирген Кока. 2016. Историја капитализма, Београд: Клио. 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x3   Практична настава: 15x3   

Методе извођења наставе 

Предавања и аудиторне (семинарске) вежбе  
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 50 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

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 

 


