Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
ПРАВО
Изборно подручје (модул)
Изборна корпа 1
Врста и ниво студија
Основне академске студије првог нивоа
Назив предмета
Социологија
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњење предиспитних обавеза
Циљ
предмета

Изборни

Циљ предмета Социологија је да пружи основне информације и знања о друштву као контексту и фактору
који у великој мери детерминише наше понашање, ставове и вредности. Настоје да се повежу друштвена
знања са пословним идејама.

Студенти ће након успешно савладаног садржаја предмета имати темељна знања што ће
омогућити боље сналажење у друштву као и успешно препознавање различитих друштвених
Исход
феномена. Стечено знање ће им омогућити и лакше праћење других наставних предмета у току
предмета
студирања као и академско општеобразовање.
Садржај предмета

Теоријска
настава

Теоријска и методолошка социологија. Методе и технике истраживања друштвених појава. Значај
емпиријских истраживања друштвених феномена, Конститутивни елементи друштва: цивилизацијски
процеси, културни идентитет, етноцентризам. Вредносна и нормативна структура друштва. Друштвена
интеракција и свакодневни живот. Друштвени статуси и друштвене одлуке, Друптвене групе. Породица.
Друштвене организације, Друштвене неједнакости: друштвена стратификација; друштвене елите.
Хоризонтална и вертикална друштвена покретљивост, Друштвене институције, Политичке институције,
Друштвена свест: идеологије, религија и морал, Друштвени процеси и друштвене промене.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2
0
Методе
извођења
наставе
Вербално текстуална
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
15 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена
50

