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

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Емиграције из Србије  

Наставник/наставници: проф. др Мирјана В. Бобић, доц. др Милица З. Весковић Анђелковић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положена Социјална демографија  

Циљ предмета: 

Србија је традиципонално емиграционо подручје, па је циљ овог курса упознавање са савременим 
емиграционим токовима становништва Србије. Такође, упознавање са емиграцијама Србије у историјској  
перспективи, односно сагледавање трансформације ових кретања током времена, као и анализа: 
социодемографска, родна, економска, образовна, итд. Циљ је и да се студенти упознају са проблемима 
праћења и проучавања емиграције становништва из Србије, у смислу статистике миграција, затим 
истраживања ових кретања, изазова интеграције/адаптације у друштва дестинације, итд.  

Исход предмета  

Студенти су стекли увиде у разноликости историјских узрока, селективности миграната по различитим 
социодемографским особинама, и разумели последице емиграције по Србију као друштво порекла. 
Сагледали су различите аспекте и последице ових кретања (песимистичка, оптимистичка, балансирана 
перспектива). Упознали су се са значајном домаћом литературом која се бави овим феноменом. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс Емиграције из Србије састоји се од два часа предавања и два часа вежби недељно. На предавањима ће 
се студенти упознати са специфичностима савремених емиграционих токова из Србије,  са посебним 
фокусом на новија кретања од 1990-тих до данас, као и на одређене категорије становништва, нпр. младе, 
жене. Такође, студентима ће бити објашњени и разграничени основни појмови који се користе у студијама 
емиграције, као и теорије које се користе као основ њиховог проучавања. Емиграције из Србије ће бити 
сагледане из социодемографске перспективе, али и шире интердисциплинарне (антрополошке, 
феминистичке, родне, правне, политичке, историјске, географске, економске, итд). Поред излагања 
детерминистичких основа емиграција, биће истакнуте и њихове друштвене, културне и демографске 
последице на земљу порекла и дестинације. Указаће се на контроверзе у политици управљања 
емиграцијама у Србији и региону.  

Практична настава 

За наставу у оквиру аудиторних вежби предвиђено је да се анализом допунске литературе помогне бољем 
разумевању тема обрађених на предавањима. Студенти ће имати прилике да сами или у групама представе 
најновије теорије и истраживања из ове области, што олакшава постизање циљева који су задати. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, презентације, радионице, емпиријска истраживања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

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 

 


