
Табела 5.2. Спецификација  предмета  

Студијски програм/студијски програми: ОБРАЗОВАЊЕ СТРУКОВНИХ  ВАСПИТАЧА ЗА 

РАД  У ПРЕДШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА 

Врста и ниво студија: СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВОГ СТЕПЕНА 

Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА РЕЛЕГИЈЕ 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Др САДУША Ф. РЕЏИЋ 

Статус предмета: ИЗБОРНИ, II СЕМЕСТАР 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:  

Циљ предмета 

- Упознавање студената са основним категоријама из области религије и најзначајнијих религи-јских 

опредељењења. - Стицање знања о односу друштва и религије и међусобног утицаја религије и других 

друштвених појава и процеса. - Развој толерантних вредносних ставова према религијским опредељењима, 
али и промоција критичког приступа у односу на сваки облик теократског утицаја на научни и секуларни 

карактер друштвеног устројства. 

Исход предмета  

Усвојено знање поводом схватања значаја, улоге и функције религије у друштву и друштвеним односима. 
Упознатост са типологијама и институционалним формама религијског деловања, те вредностима које 

религија промовише. Овладаност предметним садржајем ка толерантном и демократском мишљењу према 

општим и специфичним религијским опредељењима, али и заступање научног и антикреационистичког 
погледа на свет у складу са педагошким принципима у друштвеној пракси. 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

1. Увод. Подела светских религија – две традиције; 2. Социолошки приступ проучавању религије;  
3. Социолошко одређење појма религије; 4. Функције религије; 5. Облици религиозне свести;  

6. Типологија религија; 7. Типологија религијских организација; 8. Светске религије; 9. Религија и 

образовање; 10. Религија, породица и брак; 11. Религија и жена. 12. Секуларизација; 13. Верски дијалог и 
толеранција. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

-Разрада одређених партија из теоријског дела наставе, дебате поводом семинара, дискусије о приказима и 

освртима. 

Литература  

Ђуро Шушњић. 1998. Религија 1и 2. Београд: Чигоја штампа;  

Иван Цвитковић,. 2004.  Социологија религије. Сарајево: ДЕС;  

Милан Вукомановић. 2004. Религија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства;  
Емил Диркем. 1982. Елементарни облици религијског живота, Београд: Просвета;  

Макс Вебер. 1997. Сабрани списи о социологији религије, том 1. Сремски Карловци: Издавачка 

књижарница З. Стојановића. 

Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

        3 

Вежбе: 

      1 

Други облици наставе: 

                          

Студијски 

истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 

- Предавања, вежбе, радионице; - консултације, групне расправе и радови (писање краћих есеја, приказа и 

семинарских радова, симулације), посете. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 0-10 писмени испит --------- 

активност у току вежби 0-10 усмени испт 0-30 
колоквијум-и 0-20 ..........  

семинар-и 0-20 ------  

остало 0-10   
 

 


