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

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија омладине 

Наставник/наставници: проф. др Смиљка В. Томановић, доц. др Драган Станојевић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: За успешно похађање курса потребно је одслушати курс Социологија породице 

Циљ предмета 

Оспособљавање студената за уочавање основних карактеристика друштвеног положаја и оријентација 
младих у савременом плуралистичком друштву, као и решавање појединих конкретних друштвених 
проблема са којима се млади суочавају данас. 

Исход предмета  

Након завршеног курса, студенти ће бити оспособљени да критички анализирају положај младих у 
савременом друштву, основне проблеме, трендове, као и да примене стечена знања у истраживању и 
практичној политици. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Курс покрива основно теоријска и емпиријска сазнања у социолошком проучавању младих у 
плуралистичком друштву. Обухвата преглед социолошких теорија и концепата о младима, као што су: 
омладина, транзиција у одраслост, животни ток, социјална биографија, култура и поткултуре младих, као и 
социолошку анализу генерацијских и родних разлика и односа, особености образовања, рада, породичних 
односа, слободног времена, ризичних понашања, а пружа и сазнања из области политичке партиципације и 
социјалног активизма младих. 

Практична настава 

У настави на вежбама, студенти раде критичку анализу текстова и података и обучавају се у истраживачкој 
примени сазнања. Вежбе укључују и посете релевантним институцијама и организацијама и упознавање са 
практичним радом. 

Литература  

Обавезна литература: 

Томановић, Станојевић, Јарић, Мојић, Драгишић Лабаш, Љубичић, Живадиновић. 2012. Млади – наша 
садашњост. Истраживање социјалних биографија младих у Србији, Београд: Чигоја, ИСИ ФФ. 

Милић, Аанђелка. 1987. Загонетка омладине, Београд, Загреб: ЦИД ИДИС. 

Препоручена литература: 

Томановић, Смиљка. 2010. Одрастање у Београду. Обликовање социјалних биографија младих у породицама 
два друштвена слоја, Београд: ИСИ ФФ. 

Томановић, Смиљка, Станојевић, Драган. 2015. Млади у Србији 2015. Београд: FES и SeCons. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15х3 Практична настава: 15х3   

Методе извођења наставе 

Предавања, просеминарска излагања, радионице, дискусије, задаци за вежбе. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит  

практична настава 20 усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  



семинар-и 40   

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 

 


