Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика
Назив предмета: Социологија
Наставник/наставници: Милена Јовановић-Крањец
Статус предмета: обавезан на студијском програму Економија и пословно управљање, изборни на
студијском програму Пословна информатика
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Образовни циљ: Усвојити социолошки поглед на свет, jep je у новим условима глобализације
нужно посматрати ствари, пa и економске појаве и односе, у ширем друштвеном контексту. Посебан
образовни циљ биће повезивање економских и ширих друштвених феномена. Циљ je такође да се
повежу теоријска сазнања и проблеми праксе, посебно када су у питању земље у процесу
демократске транзиције као у случају нашег друштва. Теоријска питања и проблеми биће пpaћeни
конкретним примерима и емпиријским подацима из реалне друштвене стварности.
Исход предмета
1. Сазнања о основним особеностима друштвеног живота људи, друштвеиих група,
карактеристикама савременог друштва у целини, као и о променама, друштвеним поделама, сукобима
и проблемима који прате савремени друштвени развој; 2. Paзумевање услова у којима савремени
човек живи. Проблеми са којима се суочава имајући у виду утицај савремене технологије и других
чинилаца културе нa квалитет живота у условима глобалног друштва
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Шта je социологија? Предмет изучавања социологије; Друштво и друштвене групе;
2. Методи социолошког истраживања;
3. Теоријска схватања у социологији - стара и нова;
4. Култура и друштво;
5. Свет који се мења (глобализација);
6. Род и родна неравноправност;
7. Брак и породица;
8. Криминал и преступничко понашање;
9. Paсa, етничка припадност и миграцијe;
10. Класа, стратификација и неједнакост;
11. Сиромаштво, социјална заштита и друштвена изопштеност;
12. Модерне организације;
13. Рад и економски живот;
14. Владавина и политика;
15. Масовни медији и комуникације;
16. Образовање
17. Религија, морал;
18. Прираштај становништва и еколошка криза.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Aктивно 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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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Предавања ex –катедра, интерактивни облици наставе, презентације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

5

писмени испит

практична настава

5

усмени испит

колоквијум-и

30

..........

семинар-и

10

поена
50

