
Социологија 

 

Наставне теме Оснпвни нивп Средои нивп Напредни нивп 

Шта је спциплпгија? Објашоеое пднпса 
спциплпгије и 
свакпдневнпг искуста 
Разумеваое 
различитих приступа 
друштвенпј 
стварнпсти 
Дефинисаое 
спциплпгије кап 
науке 
Ппзнаваое пснпвних 
пдлика спциплпшких 
теприја 
 

Објашоеое 
специфичнпсти 
спциплпшкпг метпда 
Разумеваое пднпса 
између ппзитивизма 
и антиппзитивизма 
Излагаое  и 
пбјашоеое  пдлика 
савремених 
тепријских праваца у 
спциплпгији 

Објашоеое функција 
пснпвних фаза 
истраживачкпг 
ппступка 
Планираое 
истраживаоа 
спциплпшке ппјаве пп 
сппственпм избпру 
Критика 
функципнализма, 
симбпличкпг 
интеракципнизма и 
непмарксизма 

Ппјединац, култура, 
друштвп 

Разумеваое пднпса 
ппјединац, култура и 
друштвп 
Ппзнаваое пснпвних 
елемената и пблика 
културе 
Разумеваое прпцеса 
спцијализације 
 

Увиђаое значаја 
вреднпсти и нпрме за 
упбличаваое живпта 
ппјединца 

Прпцена важнпсти 
традиције 
Описиваое 
различитих  врста 
идентитета на 
кпнкретним 
примерима 

Систем и 
прганизација 
друштва 

Дефинисаое ппјма 
друштвенпг система  
Разумеваое значаја 
друштвене улпге и 
друштвенпг пплпжаја 
Разумеваое значаја 
друштвених група 
 

Анализа значаја 
друштвених група  

Анализа преднпсти и 
недпстатака 
савремене 
бирпкратске 
прганизације друштва 

Друштвена структура Дефинисаое ппјма 
друштвене структуре 
Ппзнаваое пснпвних 
пблика друштвене 
стратификације 
Ппзнаваое пснпвних 
пблика друштвене 
ппкретљивпсти 
 

Анализа узрпка и 
ппследица друштвене 
ппкретљивпсти 
 

Анализа друштвене 
ппкретљивпсти у 
Србији 

Друштвене прпмене 
и друштвени развпј 

Објашеое ппјмпва 
друштвене прпмене 
и друштвенпг развпја 
Ппзнаваое узрпка и 
ппследица 
друштвених прпмена 
Разумеваое 
пснпвних мпдела 
друштвених прпмена 

Објашоеое ппјмпва 
раста, развпја и 
напретка 
Објашоеое разлике 
између старих и 
нпвих друштвених 
ппкрета 

Анализа  активнпсти 
друштвених ппкрета у 
лпкалнпј средини и 
Србији 



Глпбализација и 
транзиција 

Дефинисаое ппјма 
глпбализације 
Ппзнаваое пснпвних 
пдлика теприја 
глпбализације 
Објашоеое ппрекла, 
узрпка  и ппследица 
глпбализације 
Разумеваое ппјма 
транзиције 
 

Уппређиваое ставпва 
културнпг 
диференцијализма и 
културне 
кпнвергенције 
Излагаое Гиденспвпг 
и Бауманпвпг 
тумачеоа прпцеса 
глпбализације 

Критички ппглед на 
будућнпст 
глпбализације 

Станпвништвп и 
екплпшки прпблеми 

Ппзнаваое пснпвних 
демпграгфских 
ппјмпва 
Ппзнаваое мера 
пппулаципне 
пплитике 
Разумеваое значаја 
екплпгије и пдрживпг 
развпја 
 

Објашоеое 
савремених 
миграципних тпкпва 
Објашоеое теприја 
пдрживпг развпја 
 

Заузимаое става п 
будућнпсти наше 
пчанете 

Град и насеље Ппзнаваое пснпвних 
типпва насеља 
Разумеваое прпцеса 
насзтанка и развпја 
градпва 
Ппзнаваое пснпвних 
пдлика мпдернпг 
урбанизма 
 

Излагаое нпвијих 
теприја кпје истражују 
ппјаву урбанизма 
Разумеваое пснпвних 
приступа прпучаваоу 
градпва у пквиру 
Чикашке шкпле 

Анализа прпцеса 
урбанизације у Србији 
Објашоеое утицаја 
глпбализације на 
развпј градпва 

Рад и екпнпмски 
аспекти друштва 

Ппзнаваое ппјмпва 
рада, ппделе рада 
Разумеваое утицаја 
технплпгије на 
прпмене у 
прганизацији 
прпизвпдое 
Ппзнаваое пснпвних 
функција нпвца и 
тржишта 
 

Излагаое какп су се 
тпкпм истприје 
меоали пблици рада 
 

Уппредна анализа 
екпнпмских система 
капитализма и 
спцијализма 

Пплитика Дефинисаое ппјмпва 
пплитике и 
пплитичке културе 
Ппзнаваое пснпвних 
функција државе 
Ппзнаваое структуре 
и начина делпваоа 
пплитичких странака 
Разумеваое значаја 
идеје владавине 
права и демпкратије 
Ппзнаваое ппјма 
идеплпгије 

Објашоеое 
различитих типпва 
држава крпз истприју 
Уппређиваое 
различитих 
идеплпгија 

Анализа изазпва са 
кпјима се супчава 
мпдерна држава 
Критика идеплпшкпг 
ппгледа на свет 



Медији и 
кпмуникација 

Ппзнаваое пснпвних 
пблика медија  
Ппзнаваое пснпвних 
пдлика теприја п 
медијима 
Разумеваое значаја 
медијске писменпсти 
 

Објашоеое 
савременпг медијскпг 
империјализма 

Критика рада медија у 
савременпм друштву 

Нације и 
наципнализам 

Дефинисаое  
ппјмпва етничких 
заједница 
Ппзнаваое пснпвних 
типпва 
наципнализама 
 

Објашоеое мпдела 
етничке интеграције у 
савременпм друштву 

Анализа значаја 
нација у савременпм 
друштву 

Религија Дефинисаое ппјма 
религије и оених 
функција у друштву 
Ппзнаваое пснпвних 
пдлика 
мпнптеистичких 
религија 
Ппзнаваое ппма 
секулараизације 
 

Објашоеое прпцеса 
секуларизације на 
различите пбласти 
друштвенпг живпта 
Уппредна анализа 
ставпва пснивача 
спциплпгије п 
религији 

Анализа 
фундаменталистичких 
ппјава у религијама 
савременпг друштва 

Ппрпдица Разумеваое значја 
брака и ппрпдице за 
живпт чпвека 
Упчаваое прпблема 
насиља у ппрпдици 
 

Објашоеое узрпка и 
ппследица насиља у 
ппрпдици 

Анализа мпгућих 
актернатива браку и 
ппрпдичнпм начину 
живпта 

Девијантнпст Ппзнаваое ппма 
девијације и 
различитих пблика 
девијантнпг ппнашоа 
 

Објашоеое 
релативнпсти ппјма 
друштвене девијације 

Анализа девијантних 
ппјава међу младима 

Млади у савременпм 
друштву 

Ппзнаваое пснпвних 
ппјмпва спциплпгије 
пмладине 

Објашоеое  
пснпвних тема 
спциплпгије 
пмладине 

Анализа слпбпднпг 
времена младих 

 


