Студијски програм: Дипломирани професор географије / Дипломирани географ
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Социологија
Наставник: др Слободанка Марков
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета: Усвајање основних категорија неопходних за опис и објашњење друштва као
особене реалности, његове структуре и динамике, са акцентом на изучавању специфичности
модерног друштва, основних феномена и процеса промена који се у њему одигравају (еколошка
криза, економска криза, пораст сиромаштва и сиромашење читавих региона, ратни сукоби,
раслојавање становништва у фактички свим земљама света). Такође је циљ да се студенти упознају
са глобалним социолошким методом којим се открива друштвена условљеност свих посебних
друштвених појава (одређеност сваке појаве датим друштвеним системом и културом).
Исход предмета: Успешним савладавањем овог курса студенти усвајају знања неопходна за
разумевање специфичности друштвеног детерминизма, начина повезивања свих различитих
друштвених појава у целину, законитости функционисања и промена и развоја те целине,
међусобне повезаности различитих друштвених појава, социјалне интеракције између појединаца
и друштвених група, улоге и значаја вредносно-нормативног поретка. Такође та су знања основа за
формирање погледа на свет, вредносних оријентација и заузимања ставова према збивањима у
модерном свету и властитом друштву. Знања о општим социолошким категоријама и глобалном
социолошком методу се могу применити у савлађивању градива не само из друштвених предмета,
већ и из других предмета као, на пример, из екологије.
Садржај предмета
Теоријска настава: (1) Предмет, задаци и методе социлогије; (2) Појам и конститутивни елементи
друштва; (3) Рад, подела рада, привредни живот, модерне организације; (4) Појам и основни
облици друштвених група: (5) Стратификација и класна структура; (6) Личност, социјализација
личности, конформизам и девијанто понашање; (7) Култура и цивилизација, основни елементи
културе; (8) Друштвене промене и развој; (9) Глобализација; (10) Масовно друштво, масовни
медији, масовна култура, интернет, друштвене мреже; (11) Образовање у модерном друштву:
друштвене функције образовања, динамика односа друштва и образовања, институционални развој
образовања; етички аспекти образовања, социјалне интеракције у образовању, нови облици
образовања; (12) Еколошка димензија друштвеног развоја.
Практична настава: Семинарски радови студената и отворене дискусије на задате теме из
градива са акцентом на актуелне појаве и процесе у образовању у свету и код нас.
Литература:
Mарјановић, Милош & Mарков, Слободанкa, Основи социологије (1995, 1996, 1998, 2001, 2002,
2003, 2006.)
Број часова активне наставе 3 (45)
Предавања: 2
Вежбе: 1

Остали часови:Студијски
истраживачки
рад:
Методе извођења наставе: методе усменог излагања, дискусије, семинарски радови студената,
симулација конципирања истраживачких пројекта.
Други облици
наставе:

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
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0-5
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0-5
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..........
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