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

Назив предмета: Друштвени систем и друштвене промене у Србији 

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

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За успешно похађање курса потребно је положити курсеве Увод у социологију 1 и Увод у социологију 2 и 
одслушати курсеве Теорије друштвене структуре и система и Теорије о друштвеним променама.  

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање систематских знања о особеностима друштвених односа и процесима темељних 
друштвених промена (на пољу стратификације, покретљивости и вредносних промена) у Србији у 
лонгитудиналној и компаративној перспективи, од друге половине 20. века до данас.  

Исход предмета  

Познавање и критичка анализа темељних друштвених промена у Србији и њеном непосредном окружењу: 
самостално коришћење основног појмовно-аналитичког апарата за анализу савременог друштва и друштвених 
промена и интердисциплинарно (социолошко, историјско, економско итд.) и компаративно проучавање 
друштвених промена у Србији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Студенти ће се упознати са карактеристикама друштвеног система у Србији (односно СФРЈ) током 
социјалистичког периода (као и главним особеностима тог поретка у источној Европи). Анализираће се основне 
друштвене групе, карактер друштвених односа, неједнакости и сл. Биће представљене карактеристике 
југословенског друштва као посебног облика социјалистичког типа система. Изложиће се узроци кризе и слома 
социјалистичког система. Пружиће се преглед основних процеса пост-социјалистичке трансформације, као и 
приказ основних карактеристика процеса промена у различитим средње и источно-европским земљама. Изнеће се 
резултати проучавања трансформације друштва у Србији после 1990. као и најновијих друштвених промена на 
подручју стратификације, покретљивости и вредности.  

Практична настава 

У оквиру наставе на аудиторним вежбама студенти читају оригиналну социолошку литературу, излажу и 
разматрају кључне проблеме дате у предложеним текстовима. Излагања студената биће праћена групним 
дискусијама на којима ће се расправљати о предложеним темама. Семинарске вежбе студената обухватиће 
индивидуалне и групне презентације студенских радова, као и израду семинарских радова путем којих се ће се 
додатно унапредити вештина академског писања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2   Практична настава:  15x2 

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 

 


