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
Наставник (Презиме, средње слово, име): Др САДУША Ф. РЕЏИЋ
Статус предмета: ОБАВЕЗАН, I СЕМЕСТАР
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема услова
Циљ предмета
- Упознавање студената са основним категоријама и најзначајнијим теоријским правцима, као и указ на
друштвене услове за настанак социологије и њен однос према другим наукама,
- Приказ интердисциплинарног приступа у разумевању појава, процеса и феномена који домини-рају или се
фрагментарно испољавају у друштву. Развој демократских и толерантних вредности, али и промоција
критичког приступа у односу на сваки облик конзервативизма и стереотипија.
Исход предмета
Овладаност основним категоријама, теоријским правцима и односом социологије према другим наукама.
Релевантно закључивање о међудејству друштвених појава и феномена, али и о нивоима и принципима о
демократији и ширењу грађанских права и слобода. Заступање толерантних и недискриминишућих ставова
поводом било које другости и различитости.
Садржај предмета
Теоријска настава Одређење социологије (предмет и значај, однос социологије и других наука); Теорије
(позитивизам, феноменологија, интеракционизам, структурализам, функционализам); Методологија
(стварност и идеални тип, теорија, чињенице, појам закона, методе истраживања); Друштво (заједница,
друштво, појединац, друштво и држава, цивилно и отворено друштво); Држава (институција и
организација, настанак и циљ, промењена функција државе); Стратифи-кација (друштвена стратификација,
класе, друштвени слојеви, елита и циркулације елите); Нација (савремени национализам, стварање нових
нација, цивилно друштво и националитет, етно-наци-оналне мањине и грађански концепт); Култура (појам
културе и цивилизације, историја појмова, афирмативни карактер културе, стваралаштво, начин живота);
Уметност (форма - предмет духо-вног интереса, уметност и просек, општост кича, кич и авангарда);
Идеологија (идеологија и утопија, идеологија и субјект, замена историје политичким митом); Политичке
партије (политичке партије, однос вођа према масама, анатомија моћи); Рад (рад и подела рада, подела
друштвеног рада, рад и техничка култура, глобализација); Породица (структура породице, породица
будућно-сти); Религија (дефиниција религије, религије, од искључивости до толеранције, секуларизација);
Образовање (може ли образовање променити друштво, зашто морамо укинути школу):
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
-Разрада одређених партија из теоријског дела наставе, дебате поводом семинара, дискусије о приказима и
освртима.
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Број часова активне наставе
Предавања: 3 Вежбе: 1 Други облици наставе: 1

Студијски истраживачки рад:

Остали
часови

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
активност у току предавања
активност у току вежби
колоквијум-и
семинар-и
остало

поена
0-10
0-10
0-20
0-20
0-10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........
------

Поена
--------0-30

