
Спецификација предмета 

Студијски програм: Текстилно инжењерство 

Назив предмета: Социологија 

Наставник: др Емилија Ђикић Јовановић 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

- да студенти  стекну основна знања о друштву и узрочно последичним везама међу друштвеним 
појавама 

- изграђивање самосвести студената о себи и критичког односа према себи и друштву 

Исход предмета  

Изучавањем друштвених односа, студенти стичу знања о узрочном-последичним односима 
природе и друштва. Да им стечена знања омогуће развијање самокритичног односа о природи и 
друштву у целини. Да студенти примене знања за развој културе радних колектива у скаду са 
савременим кретањима у друштву. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам науке и научног закона.Предмет и метод социологије. Развој мисли о друштву, и настанак 
социологије. Радомир Лукић- утемељивач опште  посебних социологија на ашим просторима. 
Теоријске орјентације у социологији. Друштво и друштвене појаве. Структура и динамика 
друштва. Класе и класни односи. Друштвене норме. Друштвена свест. Развој друштва. Развој 
социологије у нашем друштву. Појам транзиције. Типологија глобалних друштава. Социологија и 
савременост. 

Практична настава  

Појам науке и научног закона.Предмет и метод социологије. Развој мисли о друштву, и настанак 
социологије. Радомир Лукић- утемељивач опште  посебних социологија на ашим просторима. 
Теоријске орјентације у социологији. Друштво и друштвене појаве. Структура и динамика 
друштва. Класе и класни односи. Друштвене норме. Друштвена свест. Развој друштва. Развој 
социологије у нашем друштву. Појам транзиције. Типологија глобалних друштава. Социологија и 
савременост. 
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Број часова  активне 
наставе 

Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Вербални ( монолошке, дијалошке, монолошко-дијалошке) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 30 

колоквијум-и 50   

семинар-и 5   


