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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
 

Ф И Л О З О Ф С К И   Ф А К У Л Т Е Т 
 

 

 АКАДЕМСКИ  СТУДИЈСКИ  ПРОГРАМ 

 
СОЦИОЛОГИЈА 

 

 

Студијски програм социологија за први циклус (the dagree оf  Bachelor) и за 

други циклус (master) заснован је на: 

а) Закону о високом образовању (Службени гласник Републике Српске бр. 

85, од 31. 8. 2006. године, чланиви 6 -11 и 25-42); 

б) Статуту Универзитета у Источном Сарајеву, Статуту Филозофског 

факултета у Источном Сарајеву, те на осталим одговарајућим нормативно-правним 

актима; 

в) реформи образовања у духу болоњског процеса. 

Овим студијским програмом обухваћени су: први циклус додипломских 

студија  (the dagree оf  Bachelor), односно основне академске студије, које трају 

четри године, и други циклус (master) студија, односно дипломске академске 

студије које трају једну годину. 

 

Назив студијског програма: СОЦИОЛОГИЈА 

 

Реализатор студијског програма: Катедра за социологију, Филозофски факултет 

Унивезитета у Источном Сарајеву 

 

Визија студијског програма 

     Студирање на Катедри за социологију студијски програм социологија заснован 

је на увиду у фундаментална теоријска и практична достигнућа социолошких 

наука. Студијски програм социологије омогућава студентима озбиљан и темељит 

увид како у најзначајније теме и проблеме социологије, тако и ствара претпоставке 

за разумијевање огромног искуства наталоженог у историјском развоју 

социологије. Овај студијски програм омогућава студентима  стицање наставничких 

знања и вјештина потребних за креативно укључивање у наставни процес, затим 

научних знања неопходних за тумачење феномена модерног друштва, друштвених 

процеса и промена, те његове науке, културе и умјетности, као и њихово 

међуодношење са сродним научним дисциплинама. 

 

Мисија студијског програма 

        Оспособљавање за перманентно образовање, самообразовање и практичну 

примјену стечених знања и вјештина, индивидуални и професионални развој.   

      Развијање критичког, аналитичког, интердисциплинарног и креативног 

мишљења, као и способности самосталног расуђивања, закључивања и 

презентовања чињеница и закључака.          

      Развијање свијести о потреби међународне сарадње у области образовања, 

културе и науке.                



 

Циљ студијског програма 

Овладавање теоријско-методолошким основама  социологије, као и 

специјалним социолошким дисциплинама, односно да студенти упознају све 

релеватне аспекте  социолошког разумијевања савременог друштва, његових 

проблема, токова и развоја. То су образовни елементи који чине темељ ефикасног 

студирања и каснијег креативног промишљања у пракси. 

 Разумијевање темељних појмова, тема и проблема  социологије на свим 

нивоима – историјском, систематском и емпириском. 

Овладавање савременим педагошким  и методичким вјештинама у 

преношењу социолошког знања, као и методолошким основама и техникама 

писања научног рада. 

Овладавање интердисциплинарним знањима којима се успостављају 

међурелације између  социологије, с једне стране, и других сродних наука с друге 

стране (социјална антропологија, историја, историографија, теорија књижевности, 

теорија уметности, лингвистика, психологија, педагогија, демографија, 

политикологија ). 

 

 

Организација академског студијског програма 
 

 

1.  С т у д и ј е   п р в о г   с т е п е н а 

 

Основне академске студије 
 

 1.1. Услови и мјерила за упис кандидата 
 

На основне академске студије смјер социологија могу се уписати кандидати 

који имају одговарајуће средње образовање. Такође се могу уписати и они који су 

завршили еквивалентно средње образовање у иностранству. За ове студенте 

обавезно је знање српског језика. Потврду о потребном знању српског језика издаје 

одговарајућа установа.  

Кандидати за упис полажу пријемни испит који се састоји од полгања теста 

Опште информисаности и усменог испита из Социологије. 

 

 1.2. Основне академске студије на Катедри за социологију Филозофског 

факултета Универзитета у Источном Сарајеву носе 240 ЕCTS бодова (осам 

семестара). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ПРЕДМЕТА 

ПО ГОДИНАМА / СЕМЕСТРИМА 
                                                                    

  ПР – предавања,  В – вјежбе, ЕЦТС – број кредита 
 

 

Р. 

бр. 

I С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т Шифра 
Изборни / 

Обавезни 
ПР В ЕЦТС 

1. Увод у социологију СО 1-1 О 3 4 7 

2. Историја социјалних теорија СО 1-2 О 2 3 6 

3. Основи филозофије СО 1-3 О 2 0 5 

4. 

Изборни предмет (блок 1) 

- Историјска социологија 

- Логика 

СО 1-4/1а 

СО 1-4/2 
И 2 2 4 

5. Статистика у социологији СО 1-5 О 2 2 5 

6. 

Изборни предмет: Страни језик  

- Енглески 

- Њемачки 

- Француски 

- Руски 

 

СО 1-6/1 

СО 1-6/2 

СО 1-6/3 

СО 1-6/4 

И 0 3 3 

 
У К У П Н О   11 14 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 
 

 

 

Р. 

бр. 

II С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Социологија комуникација      СО 2-1а          О 2 3 7 

2. Социолошке теорије СО 2-2 О 2 3 6 

3. Методологија науке СО 2-3 О 2 2 4 

4. Основи економије СО 2-4 О 2 0 4 

5. Социологија политике СО 2-5 О 2 3 5 

6. 

Изборни предмет (блок 2) 

- Међународни политички односи  

- Социјална екологија 

 

СО 2-6/1 

СО 2-6/2 

И 2 2 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

 

 

 



Р. 

бр. 

III С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Савремене теорије и савремено друштво  СО 3-1а          О 2 3 7 

2. Социологија рада      СО 3-2          О 2 3 6 

3. Социологија религије       СО 3-3          О 2 3 5 

4. 

Изборни предмет (блок 3) 

- Социологија професија  

- Социологија музике 

 

СО 3-4/1 

СО 3-4/2 

         И 

2 2 4 

5. Демократија и људска права      СО 3-5          О 2 2 4 

6. Основи  психологије      СО 3-6          О 2 0 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

Р. 

бр. 

IV С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Савремено друштво      СО 4-1          О 2 3 7 

2. Социологија породице СО 4-2          О 2 3 6 

3. Социологија културе СО 4-3          О 2 2 5 

4. 

Изборни предмет (блок 4) 

- Социологија организација 

- Основи социологије предузетништва 

 

СО 4-4/1 

СО 4-4/2 

         И 

2 3 4 

5. Социјална антропологија СО 4-5           О 2 2 4 

6. Педагогија СО 4-6           О 2 0 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

Р. 

бр. 

V С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Методологија социолошких истраживања    СО 5-1           О 2 3 7 

2. Социологија насеља    СО 5-2           О 2 2 6 

3. Социологија становништва    СО 5-3а           О 2 2 5 

4. Социологија спорта    СО 5-4           О 2 2 4 

5. 

Изборни предмет (блок 5) 

- Социологија права 

- Социологија рата 

 

 

 СО 5-5/1 

 СО 5-5/2 

 

          И 

2 2 4 



6. 

Изборни предмет (блок 5) 

- Српски језик 

- Социологија и футурологија 

 

 СО 5-6/1 

 СО 5-6/2 

          И 

2 2 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

Р. 

бр. 

VI С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Општа социологија 1      СО 6-1а           О 2 2 6 

2. Социологија образовања      СО 6-2           О 2 2 5 

3. Социјлна патологија      СО 6-3           О 2 2 5 

4. Социологија морала  СО 6-4           О 2 2 5 

5. 

Изборни предмет (блок 6) 

- Социологија сазнања 

- Социологија цивилног друштва 

 

   СО 6-5/1 

   СО 6-5/2 

          И 

2 3 5 

6. 

Изборни предмет (блок 6) 

- Социологија науке 

- Социологија друштвене промјене 

 

   СО 6-6/1 

   СО 6-6/2 

          И 

2 2 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

Р. 

бр. 

VII С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т 
Шифра 

предмета 

Изборни / 

Обавезни 

  
ЕЦТС 

ПР В 

1. Општа социологија 2      СО 7-1а           О 2 3 7 

2. Социологија умјетности      СО 7-2           О 2 2 5 

3. Савремени политички системи      СО 7-3           О 2 2 5 

4. Квантитативне и квалитативне методе истраживања СО 7-4           О 2 2 5 

5. 

Изборни предмет (блок 7) 

- Социологија породичног живота 

- Социологија књижевности 

 

    СО 7-5/1 

    СО 7-5/2 

          И 

2 2 4 

6. 

Изборни предмет (блок 7) 

- Савремено српско друштво 

- Социологија рода 

 

    СО 7-6/1 

    СО 7-6/2 

          И 

2 2 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

Р. 

бр. 

VIII С е м е с т а р 

П Р Е Д М Е Т Шифра Изборни /   ЕЦТС 



предмета Обавезни ПР В 

1. Социологија свакодневног живота       СО 8-1а          О 2 2 6 

2. Методика наставе социологије      СО 8-2          О 2 3 5 

3. Култура религија      СО 8-3          О 2 2 5 

4. Студијско-истраживачки рад СО 8-4          О 2 2 5 

5. 

Изборни предмет (блок 8) 

- Социјална политика 

- Анализа и обрада података 

 

   СО 8-5/1 

   СО 8-5/2 

         И 

2 2 5 

6. Завршни рад      СО 8-6          O 2 2 4 

 
У К У П Н О   12 13 30 

Седмично оптерећење - укупно ЕЦТС   25 30 

 

 

 

 

1.2.1.1. Предмети који представљају ужу дисциплину на којој се заснива     

студијски програм. Овај дио програма омогућава студенту знања из предмета: 

 

I г о д и н а ЕЦТС 
Увод у социологију 7 
Историја социјалних теорија 6 

Историјска социологија  4 
Методологија науке 4 

Статистика у социологији 5 
Социологија комуникација 7 
Социолошке теорије 6 
Социјална екологија 4 
Социологија политике 5 

УКУПНО 48 

II година  
Социологија рада 6 
Социологија религије 5 
Социологија професија 4 
Савремене теорије и савремено друштво 7 

Демократија и људска права  4 

Савремено друштво 7 

Социологија породице 6 
Социологија културе 5 
Социологија организације 4 
Социјална антропологија 4 

УКУПНО 52 

III година  
Методологија социолошких истраживања 7 
Социологија насеља 6 
Социологија становништвa 5 
Социологија спорта 4 
Социологија права 4 
Општа социологија 1 6 
Социологија образовања 5 



Социјална патологија 5 
Социологија морала 5 
Социологија сазнања 5 
Социологија науке 4 

УКУПНО 56 

IV година  
Општа социологија 2 7 
Социологија умјетности 5 
Социологија породичног живота 4 
Студијско-истраживачки рад 5 
Социологија свакодневног живота 6 
Методика наставе социологије 5 
Култура религија 5 
Квантитативне и квалитативне методе истраживања 5 
Савремено српско друштво 4 

Савремени политички системи 5 

Завршни рад 4 

УКУПНО 55 

                                

                               У К У П Н О  ЕЦТС:  211 

 

 

 

1.2.1.2. Дио програма који преставља опште предмете. 

 
 

Овај дио програма омогућава знања из предмета: 

 
I година ЕЦТС 

Основе филозофије 5 

Изборни предмет: Страни језик 3 

Основе економије 4 

УКУПНО 12 

II година  

Основе психологије 4 

Педагогија 4 

УКУПНО 8 

III година  

Српски језик 4 

УКУПНО 4 

IV година  

Социјална политика 5 
УКУПНО 5 

                                                          

У К У П Н О  ЕЦТС:  29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1.3. Критеријуми и услови преноса ЕCTS бодова: 

Студент уписује наредну годину под условима које прописују Закон о високом 

образовању Републике Српске, Статут Универзитета у Источном Сарајеву и режим 

студирања на Катедри за социологију. 

 

 1.4. Предуслови за полагање појединих предмета и групе предмета 

Испити се полажу усмено, писмено или писмено и усмено, након претходно 

извршених обавеза прописаних програмом наставног предмета. 

У индекс и записник се уноси јединствена оцјена изведена на основу предвиђених 

предиспитних активности и завршног испита. 

Успјех студента на испиту изражава се оцјенама: 10 (А), 9 (Б), 8 (Ц), 7 (Д), 6 

(Е), 5(Ф). 

У индекс и у друге видове евиденције положених испита уносе се пролазне 

оцјене: 10, 9, 8, 7, 6. 

 

 1.5. Начин избора предмета из других студијских програма. 

Осим понуђених општих изборних курсева, студент може да бира и изборне 

предмете других одсјека у оквиру одговарајућег броја ЕCTS кредита. 

 

1.6. Услови за прелазак са других студијских програма сродних области 

студија  

Према важећем Студијском програму Катедре за социологију. 

 

 

1.7. Исходи процеса учења  

 

      1.7.1. Вјештине које студент стиче основним академским студијама 
 

Студент послије завршених основних академских студија стиче сљедеће 

вјештине: 

 

Теоријска знање из области социологије 

Способност истраживачког рада  из социологије 

Педагошке и методичке способности за рад у настави социологије 

 

 

1.7.2. Компетенције које студент стиче на основним академским студијама 

 

Када заврши основне академске студије, студент је оспособљен да: 

 
 

Предаје  социологију, и теорију демократије и људских права у средњој школи. 
 Са стеченим знањима  

- могу да изводе наставу у средњој школи; 

- обављају послове социолога у центрима за социјални рад; 

- да раде у институтима који се баве истраживањем друштвених феномена; 

- да раде у институцијама и предузећима као референти за људске ресурсе. 

Обавља послове новинара 

Обавља послове културног сарадника. 

 

1.8. Назив дипломе послије завршених основних академских студија 
 

Дипломирани социолог (bachelor) 



 

   1.8.1. Послови за које је студент оспособљен након завршених основних 

академских студија 

 

Професор социологије 

Социјални радник 

Новинар 

Уредник научног и културног програма у медијима и културним институцијама 

Референт за људске ресурсе у институцијама и предузећима 

Инстраживач у институтима који се баве истраживањем друштвених феномена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Пун 

назив 
УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан I 7,0 3 4 - 

Шифра предмета СО 1-1 

Школска година од које се програм реализује 20013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ студија је увођење студената у социологију, као науку и 

професију. Усвајање основних знања о друштву и разумјевање потреба тих друштава. Увод у 

социологију се показује као сазнајни основ за социолошки приступ разумјевању друштва. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Рајко Куљић, мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, рад на тексту, семинарски 

радови, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Настанак и развој социологије.  

2 Појам социологије и њено предметно одређење. Појам друштва у социологији.  

3 Појам метода у социологији. Истраживачке технике у социологији 

4 Рад и људске потребе у анализи друштва. Вриједности 

5 Суштина, елементи и димензије друштвене структуре. Подјела рада 

6 Социјална стратификација и класна структура. Професија 

7 Појам и врсте друштвених група.  

8 I парцијални испит 

9 Функције породице у савременом друштву. Историјски развој и типови породице 

10 Нација, национални идентитет и национализам. Род, племе и народ. 

11 Настанак и развитак државе. Типови и облици државне власти 

12 Политичке партије, типологија, структура и организација политичких партија. Бирократија  

13 Суштина друштвене појаве и друштвеног процеса. Друштвени односи, друштвене творевине 

14 Култура, умјетност, идеологија. 

15 Религија, наука, филозофија 

16 Морал- највећа вриједност у друштву 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати= 9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 кредита x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава: 7x15=105сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5  сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88 сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад и положе 

колоквијум. 

Литература: Куљић, Р. (2006): Увод у социологију,Београд: MB Press, Гиденс, Е. 

(1998):Социологија, Подгорица: ЦИД 

Облици провјере знања и оцјењивање: редовно присуство настави 10 бодова, колоквијум 

30 бодова, семинарски рад 10 и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 или више 

бодова. 

Посебна напомена за предмет: ------- 

 

 



 

 

 

Пун 

назив 
ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНИХ ТЕОРИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  I 6,0 2 3  

Шифра предмета СО 1-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је упознавање студената са развојем социјалне 

мисли од античког доба до настанка социологије као посебне науке 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф. др Милимир Мучибабић, мр Миле 

Вукајловић, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, рад натексту, 

писање есеја на задату тему 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Смисао проучавања историје сазнања о човеку и друштву 

2 Социјалне и политичке теорије античке Грчке 

3 Платонов политички идеализам 

4 Аристотелов политички реализам 

5 Социјална мисао средњег века: Августин и Тома Аквински 

6 Утопијска дочаравања срећне државе: Томас Мор  

7 Град сунца Томаза Кампанеле 

8 I парцијални испит 

9 Социјална мисао Николе Макијавелија 

10 Жан Боден- Република 

11 Енглеске природноправне теорије:Џон Лок и Томас Хобс 

12 Просветитељске теорије: Монтескје и Волтер 

13 Теорије друштвеног уговора: Жан Жак Русо 

14 Утопијск маштања шарла Фуријеа 

15 Развој економске мисли у 17. и 18. веку: Адам Смит 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2x40 сати=8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 кредита x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:5 x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, ураде домаће задатке, 

напишу есеј и положе колоквијум 

Литература: Лукић, Р.( 1995): Историја политичких и правних теорија, Београд: Завод за 

издавање уџбеника и БИГЗ; Кораћ, В. (1990): Историја друштвених теорија, Београд: Завод за 

издавање уџбеника 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, есеј 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена 

се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

 

Пун 

назив 
ОСНОВЕ ФИЛОЗОФИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан I 5,0 2 0  

Шифра предмета СО 1-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: предмет има за циљ оспособљавање студената за 

разумијевање основних категорија и појмова филозофије и да их уведе у филозофско мишљење 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Иван Коларић 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, 

разговора, колоквијума и консултација 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам и име философије, извори филозофског мишљења, смисао филозофског питања.  

2 Метод филозофије, постављање проблема, истраживање, анализа, синтеза,аргументација. 

3 Теоријска и практичка филозофија. 

4 Однос философије према науци, религији, умјетности, идеологији, погледу на свијет. 

5 Филозофска систематика, основне регије филозофије  

6 Онтологија и метафизика: дедукција основних категорија и теорија. 

7 Етика: дедукција основних категорија и теорија. 

8 I парцијални испит 

9 Естетика: основни појмови и теорије 

10 Филозофија историје: повест и историја, време и смисао, напредак и циљ повести.  

11 Филозофија права и политике 

12 Филозофија и модерни свет: филозофска критика технике,науке и политике. 

13 Основне струје савремене филозофије: феноменологија, егзистенцијализам, структурализам 

14 Изабрани филозоф 

15 Изабрано филозофско дело 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати= 6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 x 30 сати/кредиту=150сати 

Активна настава:2 x15=30сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 113 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу и положе колоквијум 

Литература: Финк, Е. (1989): Увод у филозофију, Београд, Хофмајстер, Ј. (2004): Речник 

филозофских појмова, Београд: БИГЗ 

Облици провјере знања и оцјењивање: редовно присуство настави 10 бодова, колоквијум 

40 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: ----------- 

 

 

 

 

 

 



 

Пун 

назив 
ИСТОРИЈСКА СОЦИОЛОГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни I 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 1-4/1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да се  студенти упознају са настанком и 

теоријским утемељењем, као методолошким и теоријским проблемима историјског објашњења у 

друштвеним наукама. Упознавање са условима под којима се друштвене цјелине мијењају током 

времена; проблематизација појединих историјских епоха, типова друштва и појединих друштвених 

појава. 

Име и презиме наставника и сарадника:  

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, рад на тексту, писање есеја, 

консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Мјесто историјске социологије у систему друштвених наука 

2 Предмет историјске социологије  

3 Основне категорије и појмови историјске социологије  

4 Друштвена историја и историјска социологија 

5 Историја у њемачкој социологији 

6 Историја у француској социологији 

7 Историја у америчкој и британској социологији 

8 I парцијални испит  

9 Методолошка припрема обнове историјске социологије: аналитички позитивисти 

10 Методолошка припрема обнове историјске социологије: аналитички херменеутичари 

11 Идеални типови у социологији и историографији 

12 Веберово објашњење настанка капитализма  

13 Социјална стратификација и друштвена покретљивост у радовима историјских социолога 

14 Обнова и узлет историјске социологије 

15 Перспективе историјске социологије у систему научног сазнања 

16 Значај истраживања историјске социологије за развој научног сазнања о историји и друштву  

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, припреме презентације, напишу 

један есеј на одабрану тему и положе колоквијум. 

Литература: Барнес, Х.Г. (1982): Увод у историјску социологију, БИГЗ, Београд.  Милић, В. 

(1989): Прилози историје социологије, Веселин Маслеша, Сарајево.  Смит, Д. (2001) Успон 

историјске социологије. Београд: Завод за издавање уџбеника и наставних средстава; Митровић, Љ. 

и Д. Тодоровић (2003) Социологија и историја (Хрестоматија из историјске социологије). Ниш: 

Филозофски факултет и Просвета;  Пол, Б. (2003) Историја, социологија, потпуна историја. Ниш: 

Просвета. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, 

презентације 10 бодова, писање есеја 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 



 

 

Пун 

назив 
СТАТИСТИКА У СОЦИОЛОГИЈИ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  I 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 1-5 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Стицање основних теоријских знања и вјештина неопходних 

за статистичку анализу података добијених социолошким истраживањима. Разумијевање 

основних појмова потребних за статистичку анализу података. Владање вјештинама припреме 

података за анализу помоћу статистичких програма. Способност самосталног тумачења 

статистичких поступака. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Лазо Ристић, мр Миле Вукајловић, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбања у примјени поступака 

статистичке анализе података. Консултације. Учење за колоквијум и завршни испит. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Значај статистике у социологији. Основни статистички појмови. Мјерење, нивои мјерења. 

2 Популација и узорак 

3 Сређивање података, табеларно приказивање, графичко представљање 

4 Мјере централне тенденције 

5 Мјере варијабилности 

6 Релативни бројеви, проценти и пропорције 

7 Нормална дистрибуција и њене карактеристике 

8 I парцијални испит 

9 Одступања емпиријске дистрибуције од нормалне 

10 Корелација и регресија 

11 Коефицијенти корелације 

12 Тестирање разлике међу аритметичким срединама 

13 Тестирање разлике међу пропорцијама 

14 χ2-тест. Коефицијент контингенције 

15 Још неки непараметријски тестови. 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу,ураде домаће задатке и положе 

колоквијум. 

Литература: Крнета, М. (1987). Статистика за социологе. Београд: Економика. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

Пун 

назив 
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан I 3,0 0 3  

Шифра предмета СО 1-6/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са основама енглеског јеѕика како на 

усменом тако и на писменом плану. 

Име и презиме наставника и сарадника: Огњен Куртеш, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања и језичке вјежбе. Учење и израда 

домаћих задатака. Консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Verb to be (am, is are), Possesive adjectives, Plural nouns  

2 Verb to be: Questions and negatives, Negatives and short  answers, Possesive ‘s 

3 Present Simple 1 (he/ she/it) : Questions and negatives 

4 Present Simple 2 (I/you/we/they) 

5 There is/are,  How many…?, Prepositions of place, some and any 

6 Can/ can’t, was/ were, could 

7 Past Simple 1: Regular Verbs, Irregular Verbs, Time expressions 

8 I парцијални испит 

9 Past Simple 2: Negatives and ago, Time expressions 

10 Count and uncount nouns, a and some, much and many 

11 Comparatives and superlatives, have got 

12 Present Continous, Possesive pronouns, going to 

13 Question forms: Why?, How many?, How much?, Which?; Adverbs and adjectives 

14 Present perfect  

15 Present Perfect and Past Simple 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

3/30=0,1 

Недјељно оптерећење: 

=0,1 x40 сати=4 сата 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

3 кредита x 30 сати/кредиту= 90 сати 

Активна настава:3 x15= 45сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 28 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће 

задатке, и ураде  колоквијум 

Литература: Liz and John Soars , The New Headway, Elementary Course, Oxford Universitz Press, 

2000. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пун 

назив 
            СОЦИОЛОГИЈА KOMУНИКАЦИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан II 7,0 2 3  

Шифра предмета СО 2-1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студентима омогући да стекну основна 

знања о комуникацијама како би се схватила веза између средстава комуникације и друштва 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.дрЗоран Аврамовић , мр Бојан Ћорлука,  

асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1  Предмет социологије комуникације 

2 Медији 

3 Друштвене функције медија у комуницирању 

4 Медији у друштвеној структури 

5 Друштвена обиљежја медија 

6 Противријечности друштва и улога медија 

7 Државна политика,демократија и масовни медији 

8 I парцијални испит 

9 Медијска публика 

10 Друштвени развој и комуницирање 

11 Слобода информисања и цензура 

12 Масовна култура и медији 

13 Савремено друштво и експанзија медија 

14 Глобализација,медији и пропаганда 

15 Теоретичари социологије масовних комуникација 

16 Друштвене промјене и будућност медија 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2x40 сати=8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 103 сата 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Радојковић,М. и Милетић,И. (2006): Комуницирање,  медији, друштво, Нови Сад; 

Лоример,Р.(1998): Масовне комуникације, Београд; Кин Џ. (1996): Медији и демократија, Београд; 

Аврамовић, З.  (2006): Потребе за образовањем и култура комуницирања, Јагодина 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова , 

семинарски рад 20 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 40 бодова.  Прелазна оцена се 

добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



 

 

 

Пун 

назив 
СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан II 6,0 2 3  

Шифра предмета СО 2-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да оспособи студенте да савладају и 

користе социолошко налијеђе, што им омогућава успјешно и продубљено разумјевање многобројних 

специфичних проблема у друштву. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Рајко Куљић, мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, рад на тексту, семинарски 

рад и консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Основе социологије и социологија након њеног оснивања. Натурализам и психологизам.  

2 Диркемова замисао социологије., предмета и метода,  схватање друштва, религије, морала.   

3 Формализам у социологији. Формализам Георга Зимела.  

4 Социологија Макса Вебера, његово схватање друштва и социологије.  

5 Веберово схватање типова власти, бирократије,  друштвене структуре и слојевитисти.  

6 Вилфредо Парето и конзервативна теорија елита. Конзервативни елитизам Моске Ортеге 

7 Цикличне теорија друштва. 

8 I парцијални испит 

9 Развој америчке социологије. Чикашка социолошка школа.  

10 Дубинска социологија Жоржа Гурвича  и његово схавтање тоталне друштвене појаве.  

11 Алтернатива конфликтне теорије Ралфа Дарендорфа.  

12 Функционалистичка теорија друштва. Социологија Талкота Парсонса 

13 Структурализам у социологији. Клод Леви Строс.  

14 Критичка теорија и њихова критика.  

15 Савремени симболички интеракционизам. Теорија акције, системске теорије.  

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2 x40 сати= 8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу,ураде домаће задатке,  ураде 

семинарски рад и положе колоквијум. 

Литература: Трипковић, М.(1992): Социолошке теорије, Нови Сад: Дневник; Лалман, М.(2004): 

Историја социолошких идеја 1 и 2, Београд: Завод за издавање уџбеника; Рицер, Ж. (1997): 

Сувремена социологијска теорија, Загреб: Глобус 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 

 

Пун 

назив 
МЕТОДОЛОГИЈА НАУКЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан II 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 2-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Студент треба да савлада основне методолошке појмове 

који су на делу у емпиријским наукама како би му омогућило способност разумевања и вредновања 

главних токова савремених научних дисциплина и стицање увида у данашње научне теорије. 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.др Лазо Ристић, ред. проф. др Лазо 

Ристић 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе,  консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Одређење науке и научног метода. Разграничење између науке и метафизике 

2 Појам метода у науци и филозофији. Историјска условљеност метода 

3 Наука и здраворазумско сазнање 

4 Унутрашњи и спољашњи чиниоци развоја науке и технологије.  

5 Наука и идеологија. 

6 Историја методологије 

7 Врсте научних закона 

8 I парцијални испит 

9 Структура и функције научне теорије 

10 Методологија и социологија науке 

11 Аргументација у науци, научно уверавање и реторика. Реторика и наука 

12 Теоријски и практични циљеви науке 

13 Прогрес у науци 

14 Методолошки проблеми друштвених наука.  

15 Проблеми историјског сазнања 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу,ураде домаће задатке и положе 

колоквијум. 

Литература: Морис, К. и Нејгел, Е. (2006): Увод у логику и научни метод, Никшић: Јасен; 

Богдановић, М. (1993): Методолошке студије, Београд: Институт за политичке студије;  

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 



 

 

 

Пун 

назив 
ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  II 4,0 2 0  

Шифра предмета СО 2-4 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената о основниим појмовима економије. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Марко Шарчевић 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања,  вјежбе, рад у тимовима,  

консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Економија као наука и основна економска питања 

2 Предузеће –појам, подјела, биланси 

3 Појам и функције тржишне робе 

4 Државна интервенција 

5 Својина, имовина,  приватизација 

6 Микроекономија и макроекономија 

7 Инвестиције и штедња  

8 I парцијални испит 

9 Појам и функције новца и новчани агрегати 

10 Спољња трговина 

11 Инфлација и дефицит платног биланса  

12 Тражња, трошкови, понуда 

13 Тржишна равнотежа 

14 Монополистичка конкуренција и олигополи 

15 Зајмовни капитал и каматне стопе 

16 Систематизација градива и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

=0,133 x40 сати= 5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 кредита x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:2x15=30 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, ураде домаће задатке и 

положе колоквијум 

Литература:  Лабус, М. (2006): Основе економије, Београд: Правни факултет; Ђерић, Б. (2005): 

Економска политика, Источно Сарајево; Иванић, М. (2001): Принципи економије, Бања Лука 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 20 бодова, колоквијум 20 бодова, завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пун назив СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ 
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан II 5 2 3  

Шифра предмета CO 2-5 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за пријављивање и слушање предмета 

Циљеви изучавања предмета: У овом предмету студенти треба да стекну знања о друштвеној 

димензији темељних политичких феномена, односа и процеса. 

Име и презиме наставника и сарадника: Ред. проф. др Ненад Кецмановић,  мр Златиборка Попов-

Момчиновић, виши асистент  

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, семинарски радови и консултације. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Припрема и упис семестра 

2 Филозофија политике и социологија политике 

3 Утицај друштвених група и организација на политички 

4 Карактер и функција политичких покрета и партија.  

5 Политичка партија и унутрашња демократија.  

6 Интересне групе, групе притиска и лоби у савременом друштву.  

7 Слободна недјеља  

8 I парцијални испит 

9 Класична теорија елита.  

10 Савремена теорија елита.  

11 Карактер и функције идеологије.  

12 Теорије о крају идеологије и крају историје.  

13 Друштвени конфликти и њихове функције.  

14 Врсте социјалних конфликата и демократије. 

15 Нови социјални покрети и невладине организације.  

16 Рекапитулација градива 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 58 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће задатке, и 

ураде оба колоквијума 

Литература: Гоати, В. (1976): Политичка социологија, Београд: Младост; Нељ, К. (2006):  Савремена 

политичка социологија ,Београд:  Службени гласник; Кецмановић, Н. (2005):  Домети демократије, 

Београд:Чигоја; Енциклпоедија политичке културе, (1993) Београд: Савремена администрација;. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 5 домаћих задатака се оцјењују са по једним бодом (укупно 

5 бодова) , редовно присуство настави носи додатних 5 бодова,  колоквијум 40 бодова и  завршни испит  

носи максимално 50 бодова. Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 51 бод. 

Посебна напомена за предмет: У случају потребе настава се може изводити на енглеском језику 



 

Пун 

назив 
СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни II 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 2-6/2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Преношење интердисциплинарних теоријских знања и 

повећање стручне компетентности у схватању социјалноеколошких проблема. Новим 

интерпретацијама интердисциплинарних приступа и појмовима, повећат ће се способност 

социолошког разумјевања односа друштва (културе) и природе (околине) и различитих аспеката 

савременог феномена еколошке кризе.   

Име и презиме наставника и сарадника:  

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, рад на тексту, семинарски 

радови, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Предмет социјалне екологије 

2 Природни и друштвени системи  
3 Околина и природни систем 

4 Екосистеми 

5 Појаве које угрожавају животну средину 

6 Еколошка криза 

7 Између алтернатива 

8 Границе раста 

9 Раст граница 

10 I парцијални испит 

11 Нови тип раста 

12 Нови сензибилитет и еколошка свијест 

13 Размишљања о будућности 

14 Субверзивност екологије 

15 Еколошки покрети 

16 Оружани сукоби и заштита од еколошких акцидената 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке и положе 

колоквијум. 

Литература: Цифрић, И. (1989): Социјална екологија, Глобус, Загреб.  Супек, Р. (1989): Ова 

једина земња, Глобус, Загреб.  Марковић, Д. (2005): Социјална екологија, Завод за уђбенике и 

наставна средства, Београд.  Урлих, Б. (2001): Ризично друштво, Филип Вишњић, Београд.  Пушић, 

Љ. (2001): Одрживи град:ка једној социологији окружења, Независна издања Сл. Машића, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, колоквијум 30 бодова, и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



Пун 

назив 
САВРЕМЕН ТЕОРИЈЕ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  III 7,0 2 3  

Шифра предмета СО 3-1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Положен испит из предмета Савремено друштво 

Циљеви изучавања предмета: Предмет треба да омогући студентима да овладају 

садржајима савремених социолошких теорија (и теоријских оријентација), такође циљ је да 

студенти овладају  социолошком анализом основних проблема савремених друштава, као што су: 

проблеми модернизације, транзицију и (дез)интеграције 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Зоран Аврамовић, мр Златиборка 

Попов Момчиновић, виши асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, семинарски 

радови 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Преглед савремених социолошких теорија и теоријских оријентација 

2 Консензус и конфликт: жилавост структуралног функционализма и његова критика 

3 Новомарксистичке теорије (критичка теорија и структурални марксизам) 

4 Новомарксистичке теорије (економска социологија, теорија модерног свјетског система и 

теорија игара) 

5 Савремени симболички интеракционизам  

6 Феноменолошка оријентација у социологији и етнометодологија 

7 Теорија размјене и савренмена бихевиорална социологија 

8 I парцијални испит 

9 Феминистичка теоријска оријентација у савременој социологији 

10 Новоструктуралистичка теорија, теорија система и теорија друштвених мрежа 

11 Покушаји микро-макро повезивања социолошких приступа и теорија  

12 Приступи модернизацији, транзицији и (дез)интеграцији савремених друштава 

13 Социолошки приступи проблемима глобализације, регионализације и локализације 

14 Демографски прираштај, сиромаштво и настанак економских елита  

15 Монополизација моћи, глобални интервенционизам и пораст насиља 

16 Проблем опадања репутације државе и настанак “ризичног друштва” 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати=9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 x 30 сати/кредиту=210сати 

Активна настава:5x15=75сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 118 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде домаће задатке и ураде 

семинарски рад  

Литература: Рицер, Ж. (1997):  Сувремена социологијска теорија, Загреб: Глобус; Милошевић, Б. 

(2007), Социологија и савремени свет, Нови Сад: Филозофски факултет  

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно  похађање наставе 5 бодова, урађени 

домаћи задаци и активност на настави 15 бодова, урађен и успешно одбрањен семинарски рад 30 

бодова, завршни испит  испит 50 бодова. Прелазна оцена се добија када се сакупи 51 бод.. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 



Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА РАДА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  III 6,0 2 3  

Шифра предмета СО 3-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да омогући студентима да стекну основна 

знања из једног од најразвијенијих подручја социологије, који се односи на сферу рада, у којој се 

прожимају сви битни људски, друштвени, културни и технички проблеми човечанства. У том 

погледу, ова социолошка дисциплина има циљ да оснажи, како сазнајну, тако и професионално-

практичну страну будућих стручњака (социолога). 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Божо Милошевић, мр Миле 

Вукајловић, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Интерактивна настава, расправе, презентација 

теоријских објашњења и истраживачких резултата, консултативни дијалог, менторско вођење 

студената приликом њихове израде семинарских радова. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Настанак, конституисање и развој социологије рада 

2 Приступ социологије рада проблемима рада (теоријске оријентације) 

3 Појам рада, његови модалитети, и други кључни појмови у вези са радом 

4 Рад и време: историјски облици рада 

5 Умеће рада у контексту културе, науке и образовања 

6 Промене у садржају савременог рада (од прединдустријског и индустријског до услужног 

рада) 

7 Својина, технологија и промене у карактеру рада   

8 I парцијални испит 

9 Професионализација и феминизација рада 

10 Промене у организовању рада и њихове последице на коришћење “људских ресурса“ 

11 Утицај информатичких технологија на промене у сфери рада 

12 Модернизација рада и предузетничко пословање у глобализацијској транзицији 

13 Управљање радом (менаџмент) у предузетничком пословању 

14 Маркентишка комуникација и тржишно пословање 

15 Предузетничко пословање у постсоцијалистичким друштвима 

16 Социолошка истраживања промена у сфери рада у нас 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2 x40 сати= 8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке и 

колоквијум 

Литература: Милошевић, Б. (2004): Умеће рада, Нови Сад: Прометеј; Милошевић, Б. и куљић, Р. 

(2000): Социологија рада, Београд: OLD commerce; Болчић, С. (2003): Свет рада у трансформацији, 

Београд: плато 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан III 5,0 2 3  

Шифра предмета СО 3-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенти схвате основне теоријске и 

методолошке поставке у социолошком проучаваању религије; да схвате утицај религије на 

друштво; да схвате значај учења великих и малих религија на друштво 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.др Зоран Аврамовић, мр Бојан Ћорлука, 

асистент  

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Увод у социологију религије 

2 Појам и теорије религије 

3 Друштвена условљеност религија 

4 Друштвена структура и религија 

5 Типови вјерских организација 

6 Религија у контексту друштвеног развоја 

7 Држава, политика,  религија 

8 I парцијални испит 

9 Демократија и религија 

10 Основне функције религије 

11 Народне и универзалне религије 

12 Социолози религије:Маркс, Диркем, Вебер 

13 Савремено друштво и религија 

14 Секуларизација 

15 Сукоб религија 

16 Друштвене промјене и будућност религија 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=о,133 

Недјељно оптерећење: 

0,133 x40 сати=5 сати и 30 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу,ураде семинарски рад,задаће ,те 

положе колоквијум 

Литература:Павићевић,В. (1995): Социологија религије, Београд; Хамилтон, М. (2006): 

Социлогија религије, Београд; Аврамовић,З.(2006): Култура, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 5 бодова, домаћи 

задаци 5 бодова, колоквијум 40 бодова и завршни испит 50 бодова. Прелазна оцена се добија ако се 

сакупи 51 или више бодова.  

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА ПРОФЕСИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни  III 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 3-4/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Стицање и обогаћивање знања о последицама поделе 

друштвеног рада на настанак и повратно дејство професија, као друштвених група, на 

функционисање и развој модерних друштава; уз истовремено образлагање њиховог утицаја на 

друштвеноекономски и културни развој и на самоостварење личности. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Божо Милошевић, мр Миле 

Вукајловић, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, расправа, презентација теоријске и 

емпиријске грађе, консултативни дијалог. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Спесифичности социологије професија у социолошком знању 

2 Професије и друштвена структура: социолошки приступи проучавању професија 

3 Однос занимања и професија 

4 Унутрашња и спољашња препознатљивост професија 

5 Професионална етика и “етос науке“ 

6 Специфичности социолошке професије и њена друштвена улога 

7 Организација професија и друштвена моћ 

8 I парцијални испит 

9 Феминизација професија и њене последице 

10 Професионалне поткултуре, мозаичка култура и језик професија 

11 Савремене промене у сфери рада и професионализација 

12 Друштвено селекционисање за професије: улога образовања и умећа 

13 Професионалне каријере и друштвена адаптација сручњака 

14 Професионализација, глобализација и “одлив мозгова“ 

15 Професионализација (депрофесионализација) рада и бирократизација професија 

16 Професионална отуђеност 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: студенти су обавезни да редовно похађају наставу и ураде домаће задатке. 

Литература: Милошевић, Б. (2004): Социологија и савремени свет, Нови Сад: Прометеј; 

Шпорер, Ж. (1990): Социологија професија, Загреб: Социолошко друштво Хрватске; Милошевић, 

Б.(2004): Умеће рада, Нови Сад: прометеј 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 40 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 

 



Пун 

назив 
ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА  

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  III 4 2 2  

Шифра предмета СО 3-5  

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије  социологије 

Условљеност другим предметима: Нема условљености за слушање и пријављивање 

предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да оспособи студенте да савладају и 

користе социолошка знања о појмовима демократије и људских права у савременом друштву. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Никола Поплашен,  

мр Златиборка Попов- Момчиновић, виши асистент   

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, семинарски радови и дебате  

Садржај предмета по седмицама: 
1 Шта је демократија? Нека одређења 

2 Од античке до модерне демократије 

3 Историје демократије. Успони и падови 

4 Ко је народ и ко влада у демократији 

5 Већина и мањина у демократији  

6 Типологија деморатија  

7 Претпоставке демократизације  

8 I парцијални испит 

9 Демократска политичка култура 

10 Глобализација демократије  

11 Предности и мане демократије 

12 Демократија и људска права 

13 Социјална права 

14 Субјекти људских права 

15 Противуречности људских права 

16 Слободна недјеља 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће 

задатке и ураде колоквијум 

Литература: Дал, Р. (2000): О демократији, Загреб; Сартори, Ђ. (2001): Декократија - шта је 

то, Подгорица; Кецмановић, Н.(2005): Домети демократије, Београд;  Павловић,  Д. и др. (2003): 

Људска права и критички појмовник људског друштва, Београд; 

Облици провјере знања и оцјењивање: Домаћи задаци 10 бодова, редовно присуство и 

активност на настави  10 бодова, семинарски рад 20 бодова, дебата 10 бодова и завршни испит 

носи максимално 50 бодова. Прелазна оцена добије се када се сакупи 51 бод. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 

 



Пун 

назив 
ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  III 4,0 2 0  

Шифра предмета СО 3-6 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената са историјским коренима у раззвоју 

психологије, основним психолошким методама, савременим психолошким дисциплинама и 

областима примене психолошке науке,  неурофизиолошким основама и начинима њиховог 

изучавања, теоријама и истраживачким проблемима у домену базичних когнитивних , конативних 

и емотивних процеса, основним концептима у психологији индивидуалних разлика, различитим 

теоријама личности и способности. 

Име и презиме наставника и сарадника: Ванр.проф. др Радомир Чолаковић 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, самостални задаци, консултације. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Психологија као наука – различите концепције предмета и метода у психологији. Развој 

психологије. 

2 Области савремене психологије. Примењене психолошке дисциплине. 

3 Биолошке основе понашања – неурофизиолошке основе психичких процеса 

4 Когнитивни процеси – сензације и опажаји. 

5 Когнитивни процеси – учење и памћење 

6 Когнитивни процеси –мишљење и решавање проблема; језик. 

7 Мотивациони и емотивни процеси 

8 I парцијални испит 

9 Основни концепти и теорије, врсте емоција и мотива. 

10 Међузависност емоција и мотива 

11 Индивидуалне разлике – интелигенција и личност 

12 Особине личности, теорије и истраживања личности,  биолошки и социјални аспекти 

13 Теорије интелигенције.  

14 Различите интелектуалне способности 

15 Социјални аспекти понашања – индивидуа и друштво 

16 Систематизација 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

=0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:2x15=30 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад и положе 

колоквијум  

Литература: Хрњица, С. (2003). Општа психологија са психологијом личности, Београд: Научна 

књига; Пенингтон, Д. (2001): Основе социјалне психологије, Јастребарско: Наклада Слап 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, израда 

семинарског рада 10 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се 

добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 



Пун 

назив 
САВРЕМЕНО ДРУШТВО 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  IV 7,0 2 3  

Шифра предмета СО 4-1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Положен испит из Увода у социологију 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је да се студенти упознају са истраживачким 

резултатима и социолошким објашњењима савремених друштава, како би се оспособили за критичко 

сагледавања процеса у њима 

Име и презиме наставника и сарадника: доц.др Драгомир Вуковић, мр Миле Вукајловић, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, самостална 

израда и одбрана семинарског рада 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Увод у студије савременог друштва 

2 Интернаучни и интердисциплинарни приступ у проучавању савременог друштва 

3 Социолошки приступ проучавању савременог друштва 

4 Глобализацијски процеси у савременом друштву 

5 Регионализација као друга страна глобализације 

6 Модернизација. Утицај техничке рационалности на глобализацијски процес 

7 Национално и космополитско у глобализацијским процесима 

8 I парцијални испит 

9 Социокултурне специфичности друштвеног развоја- с ону страну регионализма 

10 Могућност цивилног друштва и његови актери. Значај урбане културе 

11 Глобалне промене и постсоцијалистичка трансформација 

12 Могућности цивилног (грађанског) друштва на Балкану 

13 Промена друштвене структуре у постсоцијализму: пример српског друштва 

14 Глобализацијске могућности локалних заједница. Село и сељаци у модернизацији 

15 Тржиште и демократија као институционални оквир савремених друштава 

16 Значај социокултурног капитала за развој савремених друштава 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати=9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 118 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају редовно наставу, раде и усмено излажу 

домаће задатке и ураде семинарски рад. 

Литература: Милошевић, Б. (2007): Социологија и савремени свет, Нови Сад: Филозофски 

факултет; Вулетић, В. (2003): Глобализација- мит или стварност, Београд: Завод за уџбенике; 

Милић, А. (2004): Друштвена трансформација и стратегије друштвених група, Београд: ИСИФФ 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно похађање наставе 5 бодова, урађени 

домаћи задаци и семинарски рад 20 бодова, колоквијум 25 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Прелазна оцена се добија ако студент сакупи 51 бод.  

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 



Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  IV 6,0 2 3  

Шифра предмета СО 4-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је да се студенти упознају са основним 

проблемима савремене породице, као и са приступима у њиховом проучавању. Ова сазнања треба 

да студенте оспособе да из социолошке перспективе проблематизују питања која поставља 

савремени породични живот и друштвене промене. Такође, овај курс треба да оспособи студенте 

за истраживачки и практични рад са породицама у нашем друштву. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Бисерка Кошарац, доц. др Бисерка 

Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, семинарски радови, 

консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам савремен породице. Изазови нових породичних и брачних форми  

2 Теоријско-методолошки проблеми дисциплине. Интердисциплинарност социологије породице 

3 Домаћинство и породица у контексту савремених друштвених промена 

4 Сродство-појам, типови. Сродство у савременој породици. 

5 Брак- појам и врсте. Брак као процес 

6 Породица и родна подела рада у њој.  

7 Дете и детињство као друштвена пракса 

8 I парцијални испит 

9 Изазови савременог родитељства 

10 Ауторитет у савременој породици. Брачна моћ. Родитељска моћ 

11 Породица као вредност и породичне вредности 

12 Породична дезинтеграција- узроци, типови, последице и решења 

13 Породица као носилац примарне социјализације 

14 Породица и класно-слојна структура 

15 Друштвене промене и породица 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2x40 сати=8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 кредита x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:5 x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 88 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу ураде домаће задатке, 

семинарски рад и положе колоквијум 

Литература: Милић, А. (2001): Социологија породице, Београд: Чигоја; Милић, А. (1988): Рађање 

модерне породице, Београд: Завод за уџбенике; Томановић, С. (2004): Социологија детињства, 

Београд: Завод за уџбенике  

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова, завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан IV 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 4-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је усвајање основних појмова о култури и 

њеним односима са друштвом, остварење увида у основна теријска становишта о овом предмету 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.др Зоран Аврамовић, мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Социолошки приступ култури 

2 Друштвена условљеност културе 

3 Структура друштва и култура 

4 Култура и промјене 

5 Држава и култура 

6 Институције,организација и култура 

7 Личнист и култура 

8 I парцијални испит 

9 Облици културе 

10 Функције културе 

11 Управљање културом 

12 Култура и смисао живота 

13 Савремено друштво и култура 

14 Медији и култура 

15 Масовна култура 

16 Будућност савременог друштва и култура 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Аврамовић, З. Култура; Петровић,  С.  Културологија 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Прелазна оцена се 

добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА ОРГАНИЗАЦИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни IV 4,0 2 3  

Шифра предмета СО 4-4/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Да се омогући студентима да стекну целовита социолошка 

знања о особеностима модрених организација и њиховом обликовању у друштву, да стекну увиде у 

особености функционисања организација и њиховим променама 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Божо Милошевић, мр Златиборка 

Попов-Момчиновић, виши асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања,вјежбе,семинарски рад,консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам и особености социологије организације 

2 Подела друштвеног рада, друштвена диференцијација и организација 

3 Предузеће као модеран облик организације рада 

4 Организација рада, друштвена средина/околина/окружење и личност 

5 Структурисање организација рада: односи формалне и неформалне структуре 

6 Улога људских ресурса у организацији- запошљавање, флуктуација, запосленост 

7 Организациона ''клима'' , култура организације и ритуално деловање запослених 

8 I парцијални испит 

9 Основни типови организација рада у модерном друштву 

10 Техника и технологија као детерминанта организационог обликовања 

11 Процеси комуникације, моћи, ауторитета и одговорности у организацији 

12 Сукоби у организацији и демократске могућности њиховог решавања 

13 Глобалне могућности и регионалне специфичности организационог деловања и повезивања 

14 Различити социолошки приступи проучавању организација рада 

15 Менаџмент и његова улога у организацији 

16 Моћ менаџмента и партиципација запослених у организацијама 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке, 

семинарски рад и положе колоквијум 

Литература: Милошевић, Б. (2006): Организације рада , Нови Сад;  Болчић, С. (2003):  Свет 

рада у трансформацији, Београд; Рус, В.и Арзеншек, В. (1984): Рад као судбина и слобода, Загреб;  

Обрадовић, Ј. (пр) (1982): Психологија и социологија организације, Загреб 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави и домаћи задаци 10 

бодова, колоквијум 20 бодова, семинарски рад 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна 

оцена се добија са 51 или више бодова 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИЈАЛНА АНТРОПОЛОГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан IV 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 4-5 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенте оспособи за разумјевање 

различитости у испољавању људске друштвености 

Име и презиме наставника и сарадника:доц.др Биљана Милошевић, доц. др Биљана 

Милошевић 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Антропологија као друштвена наука 

2 Главни утемељивачи антропологије 

3 Људска природа и антропологија 

4 Класичне и савремене  антрополошке теорије  

5 Хомогенизација и укрштање савремених култура 

6 Култура и политичка култура, социјализација 

7 Антропологија и идентитет 

8 I парцијални испит 

9 Национални идентитет у савременој антропологији 

10 Антропологија власти 

11 Симбол и мит у антропологији 

12 Антропологија и језик 

13 Човјек са становишта традиције и савремености 

14 Локално и глобално у антропологији 

15 Резултати савремених антрополошких истраживања 

16 Припрема за испит, консултације 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Фабијети У. (2002): Увод у антропологију, Београд: Клио; Мур Џ. (2002): Увод у 

антропологију,Загреб; Причард Е.Е. (1983): Социјална антропологија, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад 10 бодова, колоквијум 40 бодова и завршни испит 50 бодова.  Прелазна оцена се 

добије када се сакупи најмање 51 и више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



Пун 

назив 
ПЕДАГОГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезан IV 4,0 2 0 0 

Шифра предмета СО 4-6 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова пријављивања и слушања предмета. 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да студенти усвоје основна знања из опште 

педагогије и дидактике и да се припреме за свој будући позив, односно да се оспособе да правилно 

користе и проучавају најновију педагошку литературу и унапређују наставни рад. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Биљана Сладоје-Бошњак. 

Метод наставе и савладавање градива: Настава се изводи у облику предавања, вјежби. 

Учење, тестови, писање семинарских  радова  и консултације. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Педагогија као наука о васпитању.Систем научних дисциплина у педагогији. Педагогија и друге 

науке. 

2 Васпитање: Коријени васпитања. Друштвени и индивидуални аспекти васпитања. Фактори и 

теорије васпитања. Компоненте васпитања.  

3 Педагошки савјетодавни рад: Индивидуални савјетодавно-педагошки рад. 

4 Педагошки савјетодавни рад: Групни савјетодавно-педагошки рад. 

5 Школска педагогија и васпитно образовни систем: Појам и предмет школске педагогије.  

6 Дидактика као научна  дисциплина: Предмет дидактике. Однос дидактике и методике. 

7 Настава: Смисао и задаци наставе. Закони и принципи наставе.  

8 I парцијални испит 

9 Фактори наставе: Ученик, наставник и садржаји као фактори наставе.  

10 Наставни план и програм. 

11 Облици наставног рада. 

12 Наставни системи. 

13 Наставне методе. 

14 Наставна средства. 

15 Етапе наставног процеса. 

16 Наставни час. Слободно вријеме. 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

=0,133 x40 сати= 5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 кредита x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:2x15=30 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, да ураде семинарске радове и 

тестове, да раде колоквије и посјећују консултације.  

Литература: Бранковић, Д. и Илић, М. (2003):  Основи педагогије, Бања Лука; Трнавац, Ђорђевић. 

(1998): Педагогија,  Београд: Научна књига. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави доноси до 10 бодова, 

колоквијуми, семинарски радови и задаће доносе до 50 бодова, завршни испит доноси до 40 бодова. 

Пролазна оцјена се добије ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 



Пун 

назив 

МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ 

ИСТРАЖИВАЊА 
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  V 7,0 2 3  

Шифра предмета СО 5-1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Услов је положен испит Методологија науке 

Циљеви изучавања предмета: Упознавање студената да самостално примене стечено 

методолошко знање у истраживању различитих друштвених појава 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф.др Лазо Ристић, мр Миле Вукајловић, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, семинрски рад у 

облику пројектног задатка 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Историјски преглед схватања о социолошком методу 

2 Епистемолошки основи теоријске науке 

3 Квалитативна и квантитативна оријентација  

4 Етика у социолошком истраживању 

5 План истраживања 

6 Основни принципи класификације и мерења 

7 Анкетно истраживање 

8 I парцијални испит 

9 Биографски метод 

10 Метод случаја 

11 Употреба постојећих извора података (статистички, архивски и др.) 

12 Посматрање 

13 Анализа садржаја 

14 Упоредни метод 

15 Основи мултиваријантне анализе 

16 Функционална анализа 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати=9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 x 30 сати/кредиту=210сати 

Активна настава:5x15=75сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 118 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде домаће задатке, ураде 

семинарски рад и положе колоквијум 

Литература: Милић, в. (1978): Социолошки метод, Београд: Нолит; Богдановић, М. (1981): 

Квантитативни приступ у социологији, Београд: Службени лист СФРЈ; Ристић, Л. (2003): 

Методолошки техницизам Карла Попера, Бања Лука: Филозофски факултет 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, семинарски 

рад 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 или 

више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИОЛОГИЈА НАСЕЉА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан V 6,0 2 2  

Шифра предмета СО 5-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студентима омогући да стекну основна 

знања о груписању људи у простору и о дјеловању тог груписања на структуре и развојне процесе у 

друштву. Оспособљавање за критичко проучавање села и града. 

Име и презиме наставника и сарадника:доц. др  Биљана Милошевић, доц. др Биљана 

Милошевић 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Друштвене особености  простора и могућности социологије у његовом разумјевању 

2 Друштвеноисторијски услови обликовања села 

3 Појам и типологија насеља 

4 Социолошке особености традиционалног села 

5 Социолошке особености модерног села 

6 Будућност села, сељака и пољопривреде 

7 Друштвеноисторијски приступ разумјевања града 

8 I парцијални испит 

9 Настанак, конституисање и препознатљивост социологије града 

10 Урбанизација као историјски и савремени процес 

11 Социјални простор града 

12 Друштвена структура савременог града 

13 Град као огледало друштвених разлишитости 

14 Урбана култура 

15 Становање и живот у граду 

16 Партиципација грађана у урбаним процесима 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

6/30=0,2 

Недјељно оптерећење: 

=0,2x40 сати=8 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

6 x 30 сати/кредиту=180 сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 103 сата 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, домаће 

задатке, те положе колоквијум 

Литература: Митровић М. (1998):Социологија села, Нови Сад:  Матица српска; Пушић, Љ. 

(1997): Град, друштво, простор- социологија града; Београд: Завод за уџбенике и наставна 

средства; Радивојевић Р. (2004): Социологија насеља, Нови Сад: Факултет техничких наука 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад 10бодова, домаћи задатак 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 

бодова. Прелазна оцена се добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА СТАНОВНИШТВА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 обавезни V 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 5-3а 

Школска година од које се програм реализује 2013/14 

Врста и ниво студија, студијски програми: Основне академске студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је упознавање са основним социолошким 

теоријским и емпиријским концептима проучавања становништва. Такође, циљ је упознати 

студенте о начинима и узроцима повезаности друштвено-културног контекста са развојем 

становништва и његовим променама. 

Име и презиме наставника и сарадника:  доц. др Бисерка Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам друштва, становништва и њихов однос. Савремено стање наука о становништву 

2 Социолошка анализа становништва 

3 Квантитативна и квалитативна социолошка методологија проучавања становништва 

4 Историја социолошких теорија о становништву 

5 Друштвено-културни контекст природног кретања становништва 

6 Социологија миграција -миграције у традиционалним, модерним и постмодерним друштвима 

7 Социологија миграција - миграције у бившој СФРЈ; рат и избеглиштво након 90-тих 

8 Социјалне, културне и економске последице миграција. Проблем ''одлива мозгова'' 

9 I парцијални испит 

10 Савремене теорије демографске транзиције: могућност примене у социологији 

11 Старосно-полнае и брачна структура становништв: друштвено-културни контекст 

12 Социоекономске и културноантрополошке структура становништва: друштвено-културни 

контекст 

13 Асоцијације становништва-прединдустријска домаћа заједница: српска породична задруга 

14 Асоцијације становништва-традиционално сеоско домаћинство, модерна и постмодерна 

породица 

15 Асоцијације становништва- насеља 

16 Популациона политика. Социјални и културни узроци ниског наталитета у друштвима позне 

модерности и транзиционим друштвима (пример Р Српска и Р Србија) 

17 Испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Редовно похађање наставе, израда семинарског рада, домаћих задатака и 

колоквијум 

Литература: Бобић, М. (2007): Социологија и демографија: веза или синтеза, Београд: Службени гласник; 

Благојевић, М. (1997): Родитељство и фертилитет- Србија деведесетих, Београд: ИСИ ФФ; Бобић, М. (2003): 

Брак или/и партнерство. Социолошко-демографска студија, Београд: Чигоја; Петровић, Р. и Благојевић, М. 

(1989): Сеобе Срба и Црногораца са Косова и Метохије, Београд: САНУ; Петровић, Р. (1987): Миграције у 

Југославији и етички аспект, Београд: ИИЦ ССО; Рашевић, М. и Петровић, М. (1994): Искуства популационе 

политике у свету, Београд: ЦДИ ИДН; Вуксановић, Г. (2001): Југословенске избеглице између жеља и 

могућности за повратак, Нови Сад: Филозофски факултет.  

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно похађање наставе 10 бодова, домаћи 

задатак 10, семинарски рад 10, колоквијум 20 и завршни испит 50 бодова. Прелазна оцена се добија 

са 51 бодом.  



Посебна напомена за предмет: 

 

 

Пун 

назив 
                  СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан V 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 5-4 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенти стекну основна знања о спорту 

као друштвеном феномену и промјенама у спорту у зависности од различитих друштвених услова, 

да разумију везу између спорта и друштвене структуре,медијски спектал, насиље у спорту. 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.дрРајко Куљић, мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања,вјежбе,семинарски рад,консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Предмет социологије спорта, социолошко одређење спорта 

2 Спорт и други сродни појмови 

3 Спорт и игра 

4 Друштвено укључивање у спорт 

5 Спорт и социјализацијски процеси 

6 Класификација спорта 

7 Друштво и спорт 

8 I парцијални испит 

9 Друштвене димензије спорта 

10 Спорт и социјална стратификација 

11 Појединац и група у спорту 

12 Професионални спорт као медијски спектакл и профитабилна инвестиција 

13 Спорт и колективно понашање 

14 Феномен спортске публике 

15 Насиље спортске публике 

16 Припрема за испит и консултације 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаћи задатак и 

семинарски рад, те положе колоквијум 

Литература:Коковић, Д.(2005):Социологија спорта,Београд;Петровић, К. (1986),Прилози за 

социологију спорта 1-2,Загреб; Хујизинга, Џ. ( 1992)Hommo ludens,Загреб 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова,домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

 

 

Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни  V 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 5-5/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је да студенти овладају знањима о односу права и 

друштва, права и осталих друштвених норми, о правним системима савременог света као и о 

међуутицајима права и друштвених оквира 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф. др Милимир Мучибабић, мр Миле 

Вукајловић, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, колоквијум 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Социолошка перспектива у проучавању права  

2 Предмет и метод социологије права. Социологија права и сродне дисциплине 

3 Античка гледишта о држави и праву 

4 Средњевековне и нововековне теорије о држави и праву 

5 Емил Диркем- социолошки поглед на право 

6 Макс Вебер- социолошки поглед на право 

7 Теорија Јиргена Хабермаса о праву у савременом друштву 

8 I парцијални испит 

9 Системска теорија Николаса Лумана 

10 Постмодернизам Мишела Фукоа 

11 Дефиниција права и његове функције у друштву 

12 Појам правне државе. Изградња правне државе 

13 Људска права грађана: појам и врсте. Дужности грађана 

14 Однос права и културе. Однос права и морала. Однос права и обичаја 

15 Право у тоталитарним државама. 

16 Правне реформе у посткомунистичким друштвима 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

=0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 43  сата 

Обавезе студента: Стденти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке и положе 

колоквијум 

Литература: Врбан, Д. (2006): Социологија права, Загреб: Голден маркетинг; Ременр, К. (1997): 

Социјална функција правних института, Београд: Плато 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

 

 

 

Пун назив СРПСКИ ЈЕЗИК 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+А+Л) 

 Обавезан V 3,0 2 2  

Шифра предмета СО 5-6/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академски студиј њемачког језика и књижевности. Први 

циклус. Студијски програми: Њемачки  језик и књижевност.  

Условљеност другим предметима: Нема условљености другим предметима. 

Циљеви изучавања предмета: Развијање општих и посебних компетенција. Развијање способности разликовања 

категоријских од појединачних појава уграматичком систему српског језика у областимафонологије/фонетике и 

морфологији. Усвајање знања из флексивне морфологије. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Сања Куљанин, асистент Биљана Мишић 

Метод наставе и савладавање градива: 

Предавања,  вјежбе. Учење и израда домаћих задатака i семинарских радова. Консултације. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Припремна седмица. 

2 Језички знак. Језик као систем знакова и његове функције.Особине стандардног језика и видови  његовог раслојавања. 

3 Нивои лингвистичке анализе и њихове основне јединице. Граматика. 

4 Фонетика и фонологија. Гласовни систем српског језика. 

5 Преглед гласовних промјена и гласовних закона: непостојано а, прелаз л у о, асимилације гласова. 

6 Преглед гласовних промјена и гласовних закона: јотовање, палатализација и сибиларизација. 

7 Преглед гласовних промјена и гласовних закона:правила ијекавске замјене  гласа јат. 

8 I парцијални испит 

9 Предмет морфологије. Морфема. Ријеч и морфема. Врсте морфема.Творбена и граматичка основа. Граматички 

наставци. Врсте ријечи. Морфолошке и класификационе  категорије  

10 Именице: лексичке карактеристике и класификација по значењу. Граматичке категорије род и број;  категорија 

падежа и деклинација именица. 

11 Придјеви: лексичке карактеристике и класификација по значењу; род, број, падеж, вид и компарација. 

12 Замјенице: карактеристике, употреба, класификација и деклинација именичких и придјевских замјеница.  

13 Бројеви: значење и класификација. Употреба бројева и деклинација. 

14 Глаголи: значење и класификација. Глаголске основе и глаголске врсте. Конјугација. Категорије: вид, стање, лице, 

вријеме, начин, род, граматички род и број.Лични и нелични глаголски облици. 

15 Прилози и непромјенљиве врсте ријечи: приједлози, везници, узвици и ријечце. 

16 II парцијални испит 

17 Припрема за завршни испит. 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

к=4/30=0, 13 

Недјељно оптерећење: 

=0,13 x40 сати=5,2 сати 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет:4 кредита x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 10 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 45   сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу,раде и предају све домаће и ураде оба 

колоквијума. 

Литература: М. Стевановић, Савремени српскохрватски језик 1, Београд, 1964, и друга издања; Р. Симић, 

Српска граматика 1 и 2, МХ Актуел, Београд, 2002. (или ранија издања); Љ. Поповић, Ж. Станојчић, Граматика 

српскога језика, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2000. (или ранија издања); Р. Бугарски, Увод у 

општу лингвистику, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 

Облици провјере знања и оцјењивање:домаћи задаци носе укупно 5 бодова; редовно присуство 

настави носи  максимално 5 бодова;- сваки од колоквијума носи минимално 12, а максимално 20 бодова (укупно 

до 40 бодова);завршни испит носи максимално 50 бодова. 

Посебна напомена за предмет: Нема. 



 

 

 
Пун 

назив 
              ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА I 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан VI 6,0 2 2  

Шифра предмета СО 6-1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је упознавање студената са темељним 

проблемима човијека и друштва 

Име и презиме наставника и сарадника:Ред.проф.дрМилимир Мучибабић, мр 

Златиборка Попов Момчиновић виши  асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе и консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Предмет опште социологије, њени задаци и циљеви 

2 Историјско разумјевање феномена друштва и државе;карактеристике и тенденције 

3 Социологија и историја социјалних теорија 

4 Основне категорије опште социологије 

5 Основни облици друштвеног кретања 

6 Облици, узроци друштвене покретљивости унутар друштвене структуре глобалног друштва 

7 Друштвени конфликти и њихова улога у друштвеном развоју 

8 I парцијални испит 

9 Савремено свијетско друштво 

10 Типологија глобалних друштава у савремености 

11 Мегатрендови и основни смијер глобалних друштвених промјена у свијету 

12 Појам транзиције, природа постсоцијалистичких друштава и њихова типологија 

13 Партиципативна демократија и управљањем развојем 

14 Глобализација и транзиција као развојни мегатрендови у савремености 

15 Друштва у транзицији:типологија развојних стратегија 

16 Изазови глобализације и социологија 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати=9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 118 сати 

Обавезе студента:Обавезе студената су да присуствују настави,ураде домаће задатке и 

положе колоквијум 

Литература:Гиденс, Е.(1998):Социологија, Подгорица: ЦИД; Печујлић, М.(2002): Глобализација-

два лика света, Београд: Гутембергова галаксија; Фукојама,Ф.(1997):  Крај историје и последњи 

човек, Подгорица: ЦИД 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова,домаћа 

задаћа 10 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 50 бодова. Прелазна оцена се добија ако се 

сакупи 51 бод. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан VI 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 6-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенте упозна са образовним 

вриједностина и инстиуцијама, да објасни однос између знања, образовања, друштва  

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.дрЗоран Аврамовић, ред.проф др Зоран 

Аврамовић 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1  Увод у социологију образовања 

2 Теоријске оријентације у социологији образовања 

3 Друштвена структура и образовање 

4 Институционално и ваниституционално образовање 

5 Развој друштва и образовање 

6 Образовање и друштвене вриједности 

7 Државни и политички оквири образовања 

8 I парцијални испит 

9 Културолошке претпоставке образовања 

10 Образовање у условима тржишне привреде 

11 Нове технологије и образовање 

12 Глобализација образовања и образовни идентитет 

13 Управљање у образовању 

14 Квалитетно образовање у савременом друштву 

15 Образована личност 

16 Друштво знања 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Коковић, Д. (1994):Социологија образовања, Нови Сад; Аврамовић З.(2005): Два 

века образовања у Србији; Аврамовић,З. (2006): Култура, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад 20 бодова, колоквијум 30 бодова и завршни испит 40 бодова.  Прелазна оцена се 

добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 

Пун 

назив 
                СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан VI 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 6-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенти усвоје знања о друштвеној 

бити најраширенијих психичких поремећаја, њиховој епидемиологији, феноменологији и спречавању 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др  Биљана Милошевић, доц. др Биљана 

Милошевић 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Појам, предмет и историјат социологије;  ментални поремећаја унутар социјалне патологије 

2 Психички поремећаји и социодемографска обиљежја 

3 Однос између психичких поремећаја, културе и религије 

4 Стрес, животне и породичне кризе-њихова улога у настанку психичких поремећаја 

5 Психички поремећаји с једне и природне и хуманитарне катастрофе с друге стране 

6 Друштвени и клинички аспекти неуротичних поремећаја 

7 Социјални и клинички аспекти шизофрених и осталих психичких поремећаја 

8 I парцијални испит 

9 Реактивне психозе, реактивно стање и ПТСП  

10 Клинички и социјални аспекти депресија и самоубистава  

11 Друштвени и клинички аспекти болести зависности 

12 Превенција психичких поремећаја 

13 Социотерапија у ужем и ширем смислу  

14 Индивидулна и групна психотерапија 

15 Методе научног истраживања у социологији менталних поремећаја 

16 Припрема за испит и консултације 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Опалић П. (2007): Психијатријска социологија, Београд: Завод за уџбенике; 

Кецмановић,  Д. (1980): Психијатрија, Сарајево: Медицинска књига и Свијетлост; Опалић П. и 

Лешић А. Психа и телесна траума, Београд: Медицинск ифакултет 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад бодова 20 , колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова.  Прелазна оцена се 

добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



 

 

 

 
Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА МОРАЛА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VI 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 6-4 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је преношење сазнања о моралу као најбитнијој 

друштвеној вриједности,о  моралним нормама,о  историјском и савременом развоју социологије 

морала,као и о кризи морала у свременом друштву. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Бисерка Кошарац, доц. др Бисерка 

Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, домаћи задаци, семинарски 

радови и консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 О моралу као друштвеној и духовној појави 

2 Развој нука о моралу са посебним освртом на социологију морала 

3 Појам и врсте друштвених моралних процеса 

4 Однос морала и друштва 

5 Друштвени основ морала 

6 Друштвене заједнице као чинилац морала 

7 Утицај морала на обликовање друштвених односа и норми 

8 I парцијални испит 

9 Човјек као основ морала 

10 Култура као чинилац морала 

11 Морал и вјера 

12 Морал и обичаји 

13 Морал и право 

14 Морал у савременом друштву 

15 Криза морала или криза друштва 

16 Морал из угла сукоба савременог и традиционалног 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, ураде домаће задатке и 

семинарске радове и положе колоквијум 

Литература: Лукић, Р. (1974): Социологија морала, Београд: САНУ; Павићевић, В. (1974): 

Основи етике, Београд: БИГЗ. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задатак 10 бодова, колоквијум 20 бодова, семинарски рад 10 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Прелазна оцена се добија када студент сакупи 51 бод. 

Посебна напомена за предмет: 



 

 

 
Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА САЗНАЊА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни  VI 5,0 2 3  

Шифра предмета СО 6-5/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да уведе студенте  у основне појмове, 

теорије и методе анализе друштвених услова сазнајног процеса. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц.  др Биљана Милошевић, доц. др Биљана 

Милошевић 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, семинарски радови, 

консултације. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Увод у историју, предмет и приступе истраживању проблема социологије сазнања. 

2 Интелектуалне претече: Ф. Бекон, О. Конт, Џ. Дјуи 

3 Интелектуалне претече: К. Маркс, Ф. Енгелс 

4 Интелектуалне претече: С. Фројд, Ф. Ниче, В. Парето 

5 Социолошке преформулације: Е. Диркем,  П. Сорокин 

6 Социолошке преформулације:  Т. Парсонс, Р.  Мертон. 

7 Социолошке преформулације: М. Вебер, Ђ. Лукач, А. Грамши 

8 I парцијални испит 

9 Класици социологије сазнања: М. Шелер 

10 Класици социологије сазнања: К. Манхајм 

11 Дебата о универзалности/релативности сазнања: К. Попер  

12 Дебата о универзалности/релативности сазнања: Франкфуртска школа 

13 Дебата о универзалности/релативности сазнања: П. Бергер, Т. Лукман. 

14 Дебата о универзалности/релативности сазнања:  П. Бурдије, М. Фуко 

15 Савремене примјене социологије сазнања 

16 Систематизација и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 x 30 сати/кредиту=150сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 58 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, ураде семинарски рад и 

положе колоквијум 

Литература: Милић, В. (1986): Социологија сазнања, Сарајево: Веселин Маслеша; Манхајм, К. 

(1968): Идеологија и утопија, Београд: Нолит;  Вратуша-Жунић, В. (1995): О смени доминантне 

парадигме у друштвеним наукама, Београд: Социолошки преглед бр. 3 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 5 бодова, активност 

на настави 5 бодова, семинарски рад 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Прелазна оцена се добије када се сакупи 51 бод 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 

 
Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА НАУКЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни  VI 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 6-6/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Курс из Социологије науке треба да упозна студенте 

социологије са основним идејама, проблемима, школама и правцима и ауторима из ове области 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Драгомир Вуковић, мр Миле Вукајловић, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Социологија науке и сродне социолошке (и филозофске) дисциплине 

2 Социологија сазнања и социологија науке 

3 Општи преглед развоја дисциплине 

4 Основне идеје и проблеми дисциплине 

5 Савремени развој социологије науке 

6 Парадигма за социологију науке и знања 

7 Социологија научног знања 

8 I парцијални испит 

9 Нормативна структура науке 

10 Епистемологија и херменеутика 

11 Концепције развоја  научног знања (традиционалне оријентације) 

12 Социологија науке и социологија социологије 

13 Културолошке студије научног сазнања (Cultural Studies of Scientific Knowledge) 

14 Социологија научног сазнања (Sociology od Scientific Knowledge- SSK) 

15 Одбрана семинарских радова 

16 Систематизација градива и припрема за завршни испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да редовно похађају наставу, ураде семинарски рад и 

положе колоквијум 

Литература: Радивојевић, Р. (1997): Социологија науке, Нови Сад: Факултет техничких наука; 

Милић, В. (1995): Социологија науке, Нови Сад: Филозофски факултет; Милошевић, Б. (2004): 

Умеће рада, Нови Сад: Прометеј 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, 

активност у току наставе 10 бодова, семинарски рад 20 бодова, колоквијум 20 бодова, завршни 

испит 40 бодова. Прелазна оцена се добије када се сакупи најмање 51бод. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 
Пун 

назив 
ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА II 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VII 7 2 3 0 

Шифра предмета CO 7-1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије  социологије 

Условљеност другим предметима: Нема условљености за овај предмет. 

Циљеви изучавања предмета: Циљ овога предмета је да се студенти упознају са основним 

појмовима демократије, њудских права, као и како се развијала демократија кроз историју. Поред 

појма демократије, цињ  је упозанти студенте и појмом глобализације и проблемима распада 

комунистичких друштава. 

Име и презиме наставника и сарадника: Ред. проф. др Ненад Кецмановић, мр 

Златиборка Попов-Момчиновић, виши асистент  

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, рад на тексту, семинарски 

радови, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Упознавање студената са радом семинара 

2 Пад Берлинског зида и плишане револуције.  

3 Унутрашњи и вањски узроци урушавања социјалистичких друштава. 

4 Распад источно-европских федерација и случај Југославије 

5 Интернационализација западног концепта њудских права. 

6 Улога медија у производњи политичких  конфликата.  

7 Два Јанусова лица глобализације. 

8 Слободна недјеља  

9 I парцијални испит 

10 Неолиберална држава и хуманистичке вриједности.  

11 Типологија друштава у транзицији.  

12 Постсоцијализам и проблеми демократизације и маркетизације. 

13 Таласи демократизације.  

14 Од ауторитарне ка демократској политичкој култури.  

15 Западни Балкан и постдејтонска Босна и Херцеговина.  

16 Рекапитулација и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

7/30=0,233 

Недјељно оптерећење: 

=0,233 x40 сати=9 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

7 x 30 сати/кредиту=210 сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 118 сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају све домаће 

задатке  и ураде  колоквијум 

Литература: Волтер, Л. (1999):  Историја Европе од 1945 – 1992, Београд: Клио; Штиглиц, Џ. 

(2004): Противрјечности глобализације, Београд: СМБ; Бибо, И. (1996): Беда малих 

источноевропских држава, Сремскаи Карловци – Нови Сад: Издавачка књижница З. Стојановића; 

Хантингтон,С. (2004):  Трећи талас, Београд: Стубови културе; Кецмановић, Н. (2005): Домети 

демократије, Београд: Чигоја;  Кецмановић, Н. (2007): Немогућа држава, , Бања Лука: Глас српске.  

Облици провјере знања и оцјењивање:  Редовно присуство настави носи 10 бодова, 

колоквијум носи максимално 20 бодова,  семинарски рад носи максимално 20 бодова, завршни испит 

носи максимално 50 бодова.  Прелазна оцјена се добија ако се кумулативно скупи најмање 51 бод.  



Посебна напомена за предмет: 

 
Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА УМЈЕТНОСТИ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 7-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: положен испит из Социологије културе 

Циљеви изучавања предмета: Основни циљ изучавања овог предмета је стицање  

социолошких знања  о умјетности и њеним односима са друштвом као и разумевање појава, 

стваралачких дела и установа у области умјетности. 

Име и презиме наставника и сарадника: ред проф. др Зоран Аврамовић, мр Бојан 

Ћорлука, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, семинарски 

рад. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Однос културе и умјетности 

2 Појам умјетности 

3 Умјетничке области  

4 Умјетност и друштво 

5 Умјетничке институције 

6 Друштвене функције умјетности 

7 Друштвене неједнакости и друштво 

8 I парцијални испит 

9 Развој друштва и умјетности 

10 Проблем прогреса и умјетност 

11 Умјетничка личност 

12 Политика и умјетност 

13 Држава и умјетност 

14 Мјесто умјетности у културној политици 

15 Медији  и умјетности 

16 Проблем умјетничког успјеха 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке, 

семинарски рад и положе колоквијум 

Литература: Аврамовић, З. (2008): Култура,Београд: Завод за издавање уџбеника; Викторија, А. (2008): 

Социологија умјетности, Београд: Клио; Жунић, Д. (1995): Социологија уметности, Ниш: Филозофски 

факултет 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Прелазна оцена се добија ако се сакупи 51 бод. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 
Пун 

назив 
САВРЕМЕНИ ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМИ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 7-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је проучавање репрезентативних политичких 

система,њиховог функционисања и организације, као и социјално-економске основе и развоја тих 

система, те њихове политичке културе. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Драгомир Вуковић, мр Златиборка 

Попов Момчиновић 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, семинарски 

рад. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Предмет и метод Савремених политичких система.  

2 Класификација политичких система. 

3 Енглеска парламентарна демократија. Између демократије и диктатуре кабинета премијера 

4 Амерички федерализам. Председник, конгрес и врховни суд. Партиципација и одлучивање 

5 Швајцарски федерализам. Локална самоуправа. 

6 Шведски монистички парламентаризам 

7 Политички систем, организација власти и политичка култура Јапана 

8 I парцијални испит 

9 Немачки федерализам и систем канцеларске владавине 

10 Политички систем, парламентаризам и регионализам Италије 

11 Исламски политички системи: Саудијска Арабија и Либија 

12 Политика ЕУ и европске интеграције. Функционисање политичког система ЕУ 

13 Политичке партије на нивоу ЕУ и избори за Европски парламент 

14 Политика ЕУ и стратегије регулације 

15 Политика ЕУ у оласти слободе, безбедности и борбе против тероризма 

16 Спољна политика ЕУ 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке, ураде 

семинрски рад и положе колоквијум 

Литература: Васовић, В. (1987): Савремени политички системи, Београд: Научна књига; Лово, 

Ф. (1999): Велике савремене демократије, Сремски Карловци: Издавачка књижарница Зорана 

Стојановића; Хикс, С. (2007): Политички систем Европске Уније; Београд: Службени гласник 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 

Пун 

назив 

КВАНТИТАТИВНЕ И КВАЛИТАТИВНЕ МЕТОДЕ 

ИСТРАЖИВАЊА 
Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 7-4 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Положен испит из Методологије социолошких 

истраживања 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да упозна студенте са најчешће 

примењиваним поступцима за прикупљање и анализу искуствених података као и да их оспособи за 

самостално прикупљање података и коришћење постојећих извора 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Бисерка Кошарац, доц. др Бисерка 

Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, семинарски рад 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Метод као начин истраживања и стварање искуствене евиденције 

2 Теорија и емпирија 

3 Употреба постојећих статистичких података 

4 Квантитативно и квалитативно у савременој методологији 

5 Планирање емпиријских истраживања 

6 Посматрање (врсте, посматрање малих група, комплексно посматрање) 

7 Експеримент (појам и врсте) 

8 I парцијални испит 

9 Поступци анкетног истраживања 

10 Поштански упитник и телефонска анкета 

11 Научни разговор 

12 Метод случаја 

13 Биграфски метод 

14 Анализа садржаја 

15 Мултиваријантна анлиза 

16 Функционална анализа и упоредно-историјски метод 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, положе колоквијум и ураде 

семинарски рад 

Литература: Богдановић, М. (1993): Методолошке студије, Београд: Институт за политичке 

студије; Богдановић, М. (1981): Квантитативни приступ у социологији, београд: Службени лист 

СФРЈ; Гуд, В. и Хет, П. (1966): Методи социјалног истраживања, Београд: Вук Караџић; 

Вуксановић, Г. (1997): На путу до куће, Нови Сад: Филозофски факултет; Вуксановић, Г. (2001): 

Југословенске избеглице-између могућности и жеље за повратком, Нови Сад: Филозофски 

факултет 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, 

колоквијум 20 бодова, израда семинарског рада 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Прелазна 

оцена се добија ако се сакупи 51 или више бодова. 



Посебна напомена за предмет: 

 
Пун назив СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЧНОГ ЖИВОТА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни VII 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 7-5/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да упозна студенте саразличитим облицима 

организације породичног живота и њиховим карактеристикама; методама за њихово истраживање. На 

основу стеченог знања, студенти се оспособљавају за рад у институцијама усмјереним за праћење 

брака и породице. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Бисерка Кошарац, доц. др Бисерка 

Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Облик наставе: предавања и семинари. Настава ће 

се организовати преко рада у групи и индивидуалног рада уз стално подстицање дијалога.У току 

наставе ће се користити различита техничка помагала: графоскоп, видео пројектор, диктафон итд. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Брак и породица – појам и врсте 

2 Склапање брака:  социо-демографске карактеристике 

3 Односи између супружника: ауторитет 

4 Односи између супружника: подјела рада  

5 Односи између супружника: комуникација 

6 Односи између супружника: слободно вријеме 

7 Утицај миграција на односе између супружника 

8 I парцијални испит 

9 Односи између родитеља и дјеце: ауторитет 

10 Односи између родитеља и дјеце: подјела рада 

11 Односи између родитеља и дјеце:комуникација 

12 Односи између родитеља и дјеце: слободно вријеме 

13 Стари и млади у породици (односи између баба/деда и унука)  

14 Самохрани родитељи 

15 Kохабитација 

16 Развод брака 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73сати 

Обавезе студента: У току семестра, студенти треба да напишу семинарски рад и ураде групни 

истраживачки рад из области породичног живота.Предавања су подјељена у двије тематске 

цјелине након којих слиједи провјера знања. Парцијални испити претходе завршној провјери знања.  

Литература: - Michael Haralambos and Robin Heald (1989), Uvod u sociologiju, Globus: Zagreb, str. 

314 - 354;Kearl's Guide to the Sociology of the Family (http: //www.trinity.edu/~mkearl/family.html 

Вуксановић Гордана (1997), На путу до куће, Одсек за социологију – Филозофски факултет у Новом 

Саду: Нови Сад Вуксановић Гордана (2001), Југословенске избјеглице – између могућности и жеље за 

повратком, Филозофски факултет: Нови Сад  Вуксановић Гордана (2005), Породица у Војводини на 

почетку трећег миленијума, Филозофски факултет: Нови Сад 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи задаци 10 

бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова, завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 



51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:  

 

Пун 

назив 
САВРЕМЕНО СРПСКО ДРУШТВО 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни VII 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 7-6/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмата је усвајање основних појмова о српском 

друштву и његовим односима са друштвом, да се оствари увид у основна теоријска становишта о 

овм предмету, да се изгради критички однос према друштвеним појавама. 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др Бисерка Кошарац, мр Златиборка Попов-

Момчиновић, виши асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, консултације, семинарски рад 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Социолошки приступ нацији и друштву 

2 Србија и Срби 

3 Природа, територија, историја 

4 Становништво 

5 Привредни подсистем 

6 Класно-слојна структура 

7 Политичко наслеђе 

8 I парцијални испит 

9 Покретљивост и развој 

10 Културни подсистем 

11 Образовање, наука, уметност 

12 Социјализам и транзиција 

13 Модернизација 

14 Демократизација 

15 Колапс  СФРЈ 

16 Искуство санкција и стране војне агресије. Основни проблеми српског друштва 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133 

Недјељно оптерећење: 

0,133 x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73сати 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу ураде домаће задатке, семинарски 

рад и положе колоквијум 

Литература: Аврамовић,  З. (2002): Невоље демократије у Србији, Београд;  Антонић, С. (2009):  

Елита, грађанство, слаба држава, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова, завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:  

 

 



 

 
Пун 

назив 
СОЦИОЛОГИЈА СВАКОДНЕВНОГ ЖИВОТА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VIII 6,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-1а 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета: Циљ предмета је да студенти савладају и користе 

социолошка сазнања о свакодневном животу појединаца, као и да се упознају са социолошким 

истраживањима сфере свакодневног живота (породица, рад, доколица). 

Име и презиме наставника и сарадника: доц. др  Бисерка Кошарац, доц. др Бисерка 

Кошарац 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, рад на тексту, писање есеја, 

консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Свакодневни живот и социологија. Конституисање социологије свакодневног живота 

2 Феноменологија и егзистенцијализам у социологији свакодневног живота.  

3 Етнометодологија. Симболички интеракционизам.  

4 Критика свакодневног живота- марксизам 

5 Свакодневни живот и стил живота- француска школа 

6 Свакодневни живот као питање историје: Норберт Елијас и Мишел Фуко.  

7 Феминизам.  

8 I парцијални испит 

9 Свакодневни живот и друштвени покрети: Ален Турен и Алберто Мелучи. 

10 Успон маса: Мишел де Серто.  

11 Ослушкивање свакодневнице: Мишел Мафезоли.  

12 Свакодневна креативност и студије културе.  

13 Комуникативна рационалност: Јирген Хабермас.  

14 Структурација кроз свакодневницу: Ентони Гиденс.  

15 Хабитус, пракса, поље: Пјер Бурдије.  

16 Појам свакодневног живота у српској социологији.  

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

4/30=0,133. 

Недјељно оптерећење: 

=0,133x40 сати=5 сати и 20 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке, напишу 

један есеј на одабрану тему и положе колоквијум. 

Литература: Спасић, И. (2004): Социологије свакодневног живота, Београд: Завод за издавање 

уџбеника; Болчић, С. и милић, А. (2002): Србија крајем миленијума: разарање друштва, промене и 

свакодневни живот, Београд: ИСИ ФФ 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, писање есеја 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 

 

 

Пун 

назив 
        MЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЦИОЛОГИЈЕ 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Oбавезан VIII 5,0 2 3  

Шифра предмета СО 8-2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Циљ предмета је да студенте упозна са принципима и 

методама који се примјењују у настави социологије, као и са начинима, фазама у планирању и 

припремању наставе из овог предмета 

Име и презиме наставника и сарадника:ред.проф.дрРајко Куљић , мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, хоспитовање, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Методика наставе социологије као наука 

2 Предмет и задаци методике наставе социологије 

3 Настава социологије у средњој школи, циљ и задаци 

4 Принципи наставе социологије; врсте дидактичких принципа 

5 Организациони облици наставе у социологији; врсте наставе; облици рада у настави 

6 Ученик и наставник у настави; однос наставник-ученик 

7 Хоспитовање у средњој школи 

8 I парцијални испит 

9 Појам и класификација метода у настави социологије 

10 Вербалне,текстовне,илистративне методе,метода демонстрације,избор метода у настави 

11 Појмовно објашњење средстава у настави социологије 

12 Врста средстава у настави; избор помоћних средстава и комбиновање истих 

13 Час у настави социологије; основна обиљежја и врсте 

14 Планирање и припреме наставе у социологији 

15 Оцјењивње у настави социологији 

16 Извођење огледног часа 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5 x 30 сати/кредиту=150сати 

Активна настава:5x15=75 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 58 сати 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу,обаве хоспитовање,изведу 

огледни час и положе практични дио испита 

Литература:Ивковић, М.(1995): Методика наставе социологије, Ниш: Просвета; 

Гвозденовић,С.(2006): Методика наставе социологије, Подгорица 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, огледни 

час 10 бодова, испитни час 30 бодова и заврсни испит 50 бодова.  Прелазна оцена се добија ако се 

сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет:-------------------------------------------------------------- 



 

 

 
Пун 

назив 
КУЛТУРА РЕЛИГИЈА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VIII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-3 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Положен испит из Социологије религије 

Циљеви изучавања предмета: Најважнији циљ изучавања овог предмета је да упозна 

студенте са друштено-културним садржајима монотеистичких религија 

Име и презиме наставника и сарадника: ред.проф. Зоран Аврамовић, мр Бојан Ћорлука, 

асистзент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вежбе, семинарски радови 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Јудаизам, ислам 

2 Православно и католичко хришћанство 

3 Однос морала и религије 

4 Религија, мир, насиље 

5 Религија и слобода 

6 Однос породице и религије 

7 Религијско васпитање 

8 I парцијални испит 

9 Друштво и религије 

10 Држава и религије 

11 Политика и религије 

12 Сукоби и сарадња између религија 

13 Култура и религије 

14 Религије као део традиције 

15 Религије и други облици културе 

16 Религије у савременом друштву 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке, ураде 

семинрски рад и положе колоквијум 

Литература: Елијаде, М.(1996):  Водич кроз светске религијe , Београд:Народна књига; Цвитковић, 

И.(2002):  Религије сувременог свијета,Сарајево: ДЕС 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, семинарски рад 10 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Пролазна оцена се добија са 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 

 



 

 

 
Пун 

назив 
СТУДИЈСКО-ИСТРАЖИВАЧКИ РАД 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан  VIII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-4 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Положен испит  Методологија социолошких 

истраживања 

Циљеви изучавања предмета: Циљ курса је оспособљавање студената за израду нацрта 

научно-истраживачког пројекта, примјену различитих истраживачких поступака за анализу и 

интерпретацију прикупљених података 

Име и презиме наставника и сарадника: ред. проф. др Божо Милошевић, мр  Миле 

Вукајловић, асистент 

Метод наставе и савладавање градива: Предавања, вјежбе, израда нацрта научно-

истраживачког пројекта 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Епистемолошке основе теоријске науке: општост и систематичност 

2 Епистемолошке основе теоријске науке: објективност 

3 Епистемолошке основе теоријске науке: прецизност 

4 Научни закон 

5 Научна теорија 

6 Објашњење и разумевање 

7 Етички принципи научно-истраживачког рада 

8 I парцијални испит 

9 Истраживање и теорија 

10 Планирање емпиријских истраживања 

11 Избор предмета истраживања 

12 Хипотезе и улога хипотеза у научно истраживачком раду 

13 Узорак 

14 Основни принципи класификације и мерења 

15 Обрада, анализа и интерпретација емпиријских података 

16 Писање научно-истраживачког рад 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, положе колоквијум и ураде 

нацрт истраживања 

Литература: Афрић, А. (1989): Структура социолошке теорије, Загреб: Напријед; Ђили, А. 

(1974): Како се истражује, Загреб: Школска књига; Мертон, Р. (1998): О теоријској социологији, 

Београд: Плато; Супек, Р. (1961): испитивање јавног мњења, Загреб: Напријед. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, 

колоквијум 20 бодова, израда нацрта истраживања 20 бодова и завршни испит 50 бодова. 

Прелазна оцена се добија ако се сакупи 51 или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 



 

 

Пун 

назив 
                СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни VIII 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-5/1 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми:Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима:Нема услова за слушање и пријављивање предмета 

Циљеви изучавања предмета:Увод у сложено подручје теоретисања, анализе и оправдања 

појединих мjера и система социјлане политике (и социјлане државе) у цjелини. Упоредна анализа 

институција социјалне политике. Разумjевање реформе система социјалне политике у земљама у 

транзицији из перспективе њених циљева и посљедица 

Име и презиме наставника и сарадника:доц. др Бисерка Кошарац, мр Бојан Ћорлука, 

асистент 

Метод наставе и савладавање градива:Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Основни појмови из социјалне политике 

2 Предмет социјалне политике као науке 

3 Општи принципи социјалне политике 

4 Основни чиниоци социјалне политике 

5 Социјално политичке доктрине и теорије 

6 Међународна сарадња и носиоци међународне социјалне политике 

7 Социјални проблеми 

8 I парцијални испит 

9 Друштвене девијације 

10 Социјална сигурност по основу рада 

11 Здравствена заштита и здравствено осигурање 

12 Пензијско иинвалидско осигурање 

13 Социјална заштита 

14 Заштита бивших бораца, војних и цивилних инвалида рата и избјеглица 

15 Социјално-политички аспект образовања 

16 Социјално-политички аспекти стамбене политике 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167 

Недјељно оптерећење: 

=0,167 x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

5x 30 сати/кредиту=150 сати 

Активна настава:4 x15=60 сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сата 

Обавезе студента:Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде семинарски рад, те 

положе колоквијум 

Литература:Гавриловић, А. (2005):Социјална политика, Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске, Бања Лука. Кочовић, Д. (2000):Социјална политика, Удружење стручних 

радника социјалне заштите Републике Српске, Београд.  Милосављевић, М. (2002):Социјални рад на 

међи векова, Драганић, Београд.  Пејановић, С. (2004):Социјална политика, Дефектолошки 

факултет Универзитета у Београду, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање:Редовно присуство настави 10 бодова, 

семинарски рад 20 бодова, колоквијум 20 бодова и завршни испит 50 бодова. Прелазна оцена се 

добија ако се сакупи 51 или више бодова. 



Пун 

назив 
АНАЛИЗА И ОБРАДА ПОДАТАКА 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Изборни  V 5,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-5/2 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Условљеност другим предметима: Статистика у социологији 

Циљеви изучавања предмета: Стицање знања и вјештина употребе савремених техничких 

средстава за  унос, обраду, анализу и интерпретацију података прикупљених различитим 

техникама социолошких истраживања. Разумијевање методолошког аспекта употребе рачунара и 

интернета у социолошким истраживањима.   

Име и презиме наставника и сарадника:  

Метод наставе и савладавање градива: Предавања и вјежбање употребом савремених 

информатичких средстава, домаћи задаци. Припрема за колоквијум и завршни испит. 

Садржај предмета по седмицама: 
1 Податак у социологији: извори, организација, унос и архивирање података 

2 Основе примјене рачунара за анализу и обраду података  у социологији  
3 Методолошки потенцијал и проблеми употребе рачунара и интернета за прикупљање, обраду 

и анализу  података  у социолошким истраживањима 

4 Припрема упитника и других извора података за израду шифрарника 

5 Програм IBM SPSS: основни принципи, елементи и могућности 

6 Креирање датотека за податке и унос података у IBM SPSS 

7 Трансформација датотека и промјењивих 

8 Прелиминарне анализе: резултати мјера дескриптивне статистике 

9 Генерисање и употреба дијаграма за описивање и анализу података 

10 I парцијални испит 

11 Статистичко закључивање: дистрибуција узорка и оцјењивање параметара популације 

12 Основни појмови и технике тестирања повезаности међу промјењивим 

13 Тестирање повезаности двије или више промјењивих употребом опција корелације и регресије 

14 Основни појмови и технике за поређења група: Т-тестови, ANOVA и MANOVA 

15 Савремене тенденције анализе и обраде података у социолошким истраживањима 

16 Консултације и припрема за испит 

17 II парцијални испит 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, ураде домаће задатке и положе 

колоквијум. 

Литература: Турјанчанин, В. Ђ. Ћекерлија. (2006). Оснонвне статистичке методе и технике у 

SPSS -у: примјена SPSS-а у друштвеним наукама. Бања Лука: Центар за културни и социјални 

опоравак; Марић, Н. (2009). Статистика: Компјутерски приступ. Београд: Дата Статус; Pallant, J. 

(2011). SPSS: Priručnik za preživljavanje. Beograd: Mikro Knjiga; Kuba, L., Dž. Koking (2003). 

Metodologija izrade naučnog teksta: Kako se piše u društvenim naukama. Podgorica: CID 

Облици провјере знања и оцјењивање: Редовно присуство настави 10 бодова, домаћи 

задаци 10 бодова, колоквијум 30 бодова, и завршни испит 50 бодова. Пролазна оцена се добија са 51 

или више бодова. 

Посебна напомена за предмет: 

 



 

 
Пун 

назив 
ЗАВРШНИ РАД 

Скраћени назив Статус Семестар ЕСПБ Фонд часова (П+В) 

 Обавезан VIII 4,0 2 2  

Шифра предмета СО 8-6 

Школска година од које се програм реализује 2013/2014 

Врста и ниво студија, студијски програми: Академске основне студије социологије 

Услов: Студент може да пише завршни рад из било које социолошке дисциплине у договору са 

наставником из области из које је тема рада. 

Циљеви завршног рада: Циљ израде завршног рада јесте развијање способности студената 

да самостално реализују теоријско и/или емпиријско истраживање изабране друштвене појаве или 

процеса. Студенти се оспособљавају да уоче одређени друштвени проблем, да у сарадњи са 

ментором и самостално прикупе одговарајућу литературу, да примјеном одговарајућих 

социолошких метода прикупе потребне податке, обраде их и интерпретирају. Студенти треба да 

развијају вјештине писања социолошког текста и самосталног презентовања резултата 

истраживања у одговарајућем облику (писмено и усмено).  

Име и презиме наставника и сарадника:  

Метод наставе и савладавање градива: Менторски рад 

Oчекивани исходи: Оспособљеност  за самостално уочавање проблема у друштву, 

конципирање пројекта истраживања и реализацију теоријског и емпиријског истраживања 

(примјена одговарајуће методологије и истраживачких техника на одабраном проблему). Стечене 

вјештине примјене стандарда за презентовање резултата истраживања у различитим формама. 

Општи садржаји: Завршни рад је истраживачки рад студента у коме се примјењују теоријска 

и методолошка знања и вјештине које је усвојио током студија у области социологије. Завршни 

рад представља цјеловиту теоријско-методолошку обраду изабраног проблема истраживања. 

Након обављеног истраживања студент припрема завршни рад у форми која садржи следећа 

поглавља: Увод, Теоријско-методолошки приступ и хипотезе, Анализу и интерпретацију података, 

Закључак, Прилоге и Литературу. 

Након завршеног рада студент пред комисијом састављеном од ментора и два наставника из 

сродних дисциплина с обзиром на проучавани проблем, усмено брани домаћи писани завршни рад. 
 

Оптерећење студента по предмету: 
Недјељно: 

Кредитни коефицијент 

5/30=0,167. 

Недјељно оптерећење: 

=0,167x40 сати=6 сати и 40 

минута 

У семестру: 

Укупно оптерећење за предмет: 

4 x 30 сати/кредиту=120сати 

Активна настава:4 x15=60сати предавања и вјежби, 

Континуална провјера знања: 12 сати 

Завршна провјера знања: 5 сати 

Самосталан рад: учење, консултације 73 сатa 

Обавезе студента: Студенти су обавезни да напишу завршни рад. 

Облици провјере знања и оцјењивање: Истраживање за завршни рад и израда завршног 

рада – 70  

Презентација и одбрана завршног рада - 30 

Посебна напомена: У случају потребе завршни рад се може излагати и  на енглеском језику 

 


