
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социолошка истраживања савремене породице 

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 

Циљ курса је да се студенти упознају са приступима проучавању различитих аспеката породичног живота у 
савремености, са проблемима повезаних са њима и друштвеним одговорима на изазове са којима се 
породице суочавају.  

Исход предмета  

Ова сазнања треба студенте да оспособе да из социолошке перспективе и на критички начин 
проблематизују питања која одликују породицу у савременом свету. Један од циљева курса је постављање 
основа за професионално оспособљавање студената. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Фокус курса је на теоријским и методолошким приступима истраживањима савремених породица у свој 
њиховој хетерогености. На курсу се обрађује теме: породица као група, нетрадиционалне породице, 
вредности породица, партнерски односи и интимност, родитељство, мајчинство, очинство, 
интергенерацијски односи, уравнотежење породичног и радног живота, насиље у породици, 
институционални оквир породичног живота и практичне политике. Теме се анализирају на националном 
нивоу и кроз компарацију са другим друштвима.  

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: 

Анђелка Милић. 2007. Социологија породице, Београд: Чигоја. 

Анђелка Милић и остали. 2010. Време породица, Београд: Чигоја и ИСИ ФФ. 

Анђелка Милић, Смиљка Томановић, прир. 2009. Породице у Србији данас у компаративној перспективи, 
Београд: ИСИ ФФ. 

 

Препоручена литература:  

Смиљка Томановић, Милана Љубичић, Драган Станојевић. 2014. Једнородитељске породице у Србији – 
социолошка студија, Београд: Чигоја и ИСИ ФФ. 

Смиљка Томановић, Драган Станојевић, Милана Љубичић. 2016. Постајање родитељем у Србији, Београд: 
ИСИ ФФ.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15х2 Практична настава:  15х2 

Методе извођења наставе 

Предавања, просеминарска излагања, радионице, дискусије, задаци за вежбе, израда пројекта, примена у 
пракси рада са породицама. 

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 

 


