Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Немачки језик и књижевност
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Социологија
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
6 Статус предмета (обавезни/изборни)
И-изборни
Услов
Циљ
Упознавање студената са основним социолошким проблемима савременог друштва и стицање
предмета
неопходних знања о друштвеним аспектима образовања, његовој друштвеној улози и условима у
којима се оно остварује. Стицање знања у погледу диференцирања различитих теоријских
оријентација.
Исход
предмета

Студент оспособљен да :селектује знања о друштву, друштвеним институцијама и условима у
којима се одвија образовање и васпитање младих; примени и користи знања у пракси;
заузме критичку дистанцу према различитим друштвеним појавама и процесима.

Садржај предмета
Теоријска
Шта је социологија. Сврха социологије; Стицање социолошког погледа на ствари; Проучавање
настава
социологије; Оснивачи социологије; Новији мислоци; Улога социологије у модерном животу;
Култура, друштво и појединац; Пол и сексуалност; Полна социјализација; Породица, брак и
лични живот; Деликвенција и злочин; Етничка и расна припадност; Стратификација и класна
структура; Масовни медији и популарна култура; Образовање; Религија; Глобализација и
глобална промена; Социолошка теорија; Методолошки аспекти социолошког истраживаања.
Практична Вежбе кроз дискусију теоријских јединица, семинарски радови студената по темама,
настава
представљени у дијалошкој форми .
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2

2
Комбиноване ( метода предавања, проблемско излагање, дијалог метода, и др. )

Методе
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
7.5 писмени испит
практична настава
7.5 усмени испит
колоквијуми
20
семинари
15

поена
30
20

