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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-112 

Студијски програм/студијски програми: Аграрна економија и агробизнис, Европска и међународна 
економија и бизнис, Финансије, банкарство и осигурање, Маркетинг, Менаџмент, Рачуноводство и 
ревизија, Трговина, Пословни информациони системи 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Социологија 
Наставник: Габрић-Молнар Ђ. Ирен, Комшић Н. Јован 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: да студент стекне основне информације о најновијим социолошким гледиштима, 
друштвеним кретањима, развоју људских потенцијала, политичке власти, цивилног организовања и 
прадокса демократије, као и елементима емпиријских истраживања у разумевању узрока и последица 
друштвених промена. 
Исход предмета: Овладавање знањима у области социолошких истраживања и оспособљеност 
студената за самостално расуђивање актуелних друштвених појава у циљу критичког и стваралачког 
приступа иновацијама у друштвеном систему. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Развој социолошке мисли (Огист Конт, Eмил Диркем, Kaрл Maркс, Makс Вeбер). Новија 
социолошка гледишта: функционализам, теорије друштвених сукоба, теорије друштвеног делања. Култура, 
друштвена промена и интерактивна свакодневица. Свест о културним разликама, eфекти културе, разумевање 
свога »ja«. Утицаји на друштвене промене. Moдели етничке интеграције. Друштвена структура и стратификација. 
Владавина, политика, држава, нација. Типови политичке власти. Парадокси демократије. Проблеми транзиције 
постсоцијалистичких земаља. Oблици организације власти. Облици и значај цивилних организација. Рад, 
економски живот, карактеристике активног људског потенцијала и перманентно образовање. Предузетништво и 
мобилност људског потенцијала. Социјални аспекти транзиције. Реструктурирање друштва у Србији. Феномен 
сиромаштва. Подела рада, диференцијација и интеграција. Појам и врсте друштвених група (породица, раса, 
етницитет). Друштвена структура и стратификација – класа, слојеви и неједнакости. Облици вертикалне и 
хоризонталне мобилности људског потенцијала. Миграције. Јавност масовне комуникације – глобализација и 
медији. Методи социолошког истраживања – разумевање узрока и последице.  
Вежбе: Расправе, power-point презентације и одбрана семинарских радова студената из следећих тематских 
области: Друштвене промене и интерактивна свакодневица. Друштвена структура и стратификација. обележја 
друштвених група (слој, елита, породица, раса, етницитет). Облици вертикалне и хоризонталне мобилности. 
Миграције. Глобализација и медији. Студије случајева из појединих насеља и региона. 
Литература  
 Anthony Giddens: Социологија (одабрана поглавља), Економски факултет, Београд, 2003. 
 Ирен Габрић Молнар, Ласло Лаки: Социологија за економисте, издавач Универзитет Нови Сад, 2001 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 30 Вежбе: 30 Други облици наставе:- Студијски истраживачки рад:- 
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије о студијама случаја 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања и вежби 10 писмени испит  
колоквијум 30 усмени испит 30 
семинарски рад 30   
СВЕГА 70  30 

 


