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

Студијски програм: Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија глобализације 

Наставник/наставници: проф. др Владимир М. Вулетић, асистент др Стефан Јанковић 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положени испити из курсева Увод у социологију 1 и Увод у социологију 2 

Циљ предмета 

Курс је фокусиран на анализу везе између глобализације, с једне, и економског, политичког, културног 
подсистема и природног окружења, с друге стране. Конкретно курс обухвата следеће теме: 1. преглед тема 
и упознавање са литературом; дефинисање основних појмова 2. ривалска схватања глобализације 3. 
глобална економија 4. глобалне неједнакости 5. глобализација и друштвене класе 6. политичка 
глобализација 7. глобализација и демократија 8. глобализација културе 9. глобализација и идентитет 10. 
анти и алтер глобализацијски покрети 11. глобализација и природно окружење 12. политички одговори на 
глобализацију и будућност глобализације 13. Србија и ЕУ у глобалном добу. 

Исход предмета  

Разумевање настанка и развоја глобализације; разумевање покретачких сила и последица које 
глобализација има у различитим областима живота. Повезивање локалних прилика и глобалног контекста у 
коме се локални процеси одвијају. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теме које ће се обрађивати у оквиру курса: дфинисање основних појмова; ривалска схватања 
глобализације; глобална економија; глобалне неједнакости; глобализација и друштвене класе; политичка 
глобализација; глобализација и демократија; глобализација културе; глобализација и идентитет; анти- и 
алтер-глобализацијски покрети; глобализација и природно окружење; политички одговори на 
глобализацију и будућност глобализације; Србија и ЕУ у глобалном добу. 
 

Практична настава  

Анализа текстова из семинарске литературе. 

Литература:   

Обавезна литература: 
Вулетић, Владимир. 2006. Глобализација - актуелне дебате. Зрењанин: Градска народна библиотека 
„Жарко Зрењанин“. 
Шолте, И, 2009. Глобализација - критички увод, Подргорица: ЦИД. 
 
Препоручена литература: 
Милановић, Бранко. 2007. Два лица глобализације. Београд: Архипелаг. 
Гиденс, Ентони. 2005. Одбегли свет, Београд: Архипелаг. 
Вулетић, Владимир. 2003. Глобализација - мит или стварност, Београд: Завод за уџбенике. 
Martell, Luke. 2010. The Sociology of Globalization, Polity. 
Ritzer, George. 2011. Globalization - the Essentials. Wiley-Blackwell. 
Lechner, Frank, 2009. Globalization - The Making of World Society. Wiley-Blackwell. 
Coleman, William & Sajed, Alina. 2013. Fifty Key Thinkers on Globalization. Routledge. 
Кастелс, М. 2017. Успон умреженог друштва, Београд: Службени гласник. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, разговори са студентима, писање семинарских радова, анализа филмова. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 



Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 50 ..........  

семинар-и 10   

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 

 


