Студијски програм/студијски програми: Економија, Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Основне академске студије. прва година
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА
Наставник (Презиме, средње слово, име): Александар В. Костић
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезни заједнички предмет на смеру Економија и
изборни заједнички предмет на смеру Пословна економија и менаџмент
Број ЕСПБ: 7 (седам)
Услов:
Циљ предмета
Прихватање холистичког погледа на свет у циљу правилног сагледавања односа међузависности и
међуповезаности различитих друштвених појава у савременој цивилизацији и хармонизације односа у
систему друштво-природа, са посебним нагласком на однос економија-развој друштва-очување
животне средине.
Исход предмета
Стицање знања о целини друштвених појава и интеракцијској повезаности економских појава са другим
друштвеним појавама и променама у друштву и природи, као и о основним особеностима живота и рада
људи у условима глобализације и транзиције у нашем друштву. Оспособљеност студената за
укључивање у научно-истраживачки рад и креираље развојних политика.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам науке и предмет изучавања социологије. Методи социолошког истраживања. Теоријска схватања
у социологији - стара и нова. Друштво и друштвене појаве. Структура друштва. Друштвене групе.
Класа, стратификација и неједнакост. Брак и породица. Друштвене норме. Култура и друштво. Свет
који се мења (глобализација). Рад и економски живот. Развој друштва (одрживи развој). Сиромаштво,
социјална заштита и друштвена изопштеност. Савремено друштво и еколошки проблеми.
Практична настава:
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Активно учешће студената на часовима вежби као и припрема и излагање текстова о одређеним темама
уз менторску помоћ асистента као и организовање радионичког рада о одређеним темама.
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Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:3
Вежбе: 2
Други облици наставе: 1
Студијски истраживачки рад:
Методе извођења наставе: Предавања ex -катедра, интерактивни облици наставе, презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
практична настава - вежбе
колоквијум-и
Семинарски рад

5
30
10
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