
Студијски програми: Основне академске студије хемије (ОХ), Основне академске студије 
хемије-контрола квалитета и управљање животном средином (ОКК), Основне академске 
студије биохемије (ОБХ) 
Врста и ниво студија: академске, I ниво   
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА Шифра: О-10 
Наставник: др Коковић Драган, редовни професор 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Циљ предмета је  да студенти усвоје знања о основним социлошким категоријама 
неопходним за разумевање савременог друштва, његове структуре и промена и развоја као 
особене реалности. 
Исход предмета  
На основу усвојених знања  студенти треба да буду оспособљени  за критичко резоновање о 
друштеном свету и разним облицима  људске колективности. Затим да  разумеју друштво 
као целину појава које се налазе у тесној међусобној повезаности и зависности, да властито 
место у друштву виде у склопу те целине и њених законитости, односно из глобалне , као и 
историјске перпективе. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам друштва и друштвене појаве. Конститутивни елементи друштва. Појам структире 
друштва. Основни облици груписања – основе и карактеристике.Друштвене неједнакости. 
Друштвене институције и организације. Појам културе и цивилизације. Главни елементи 
културе. Личност и друштво. Главне одлике и специфичности модерних друштава у односу 
на друге историјске типове друштава. Постмодерно друштв. Суштина и друштвене 
импликације глобализације – између модернизације и доминације 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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Број часова  активне наставе: Остали 
часови Предавања: 

4 
Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Предавања се одвијају интерактивно, са подстицањем студената на критичко размишљање о 
основним карактеристикама и процесима у савременом свету. Студенти учествују у настави 
са семинарским радовима на задате теме. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испит 45 
колоквијум-и 40   
семинар-и 5   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 
испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

 


