Табела 5.2Спецификација предмета Шифра:П.З.1.О.04
Студијски програм/студијски програми: Општеправни;
Врста и ниво студија: Основне академске студије; Студије првог степена
Назив предмета: Социологија
Наставник (Име, средње слово, презиме):Слободан О.
Сарадник: Данијела Б. Ковачевић
Јовановић
Статус предмета: Обавезан предмет на основним академским студијама, I семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов:/
Циљ предмета:
Упознавање са основним категоријама и појмовима савременог друштва, посматрано са различитих
аспеката који су од суштинског значаја за широко правно образовање.Ширина образовања правника мери
се обимом његовог познавања општих друштвених норми које социологија изучава.
Исход предмета:
Студент би требало да покаже разумевање основних категорија и појмова савременог друштва; може да
опише функционисање модерног друштва у међузависности више аспеката као што су: еколошки,
привредни, политички, културни и правни. Такође, студент би требало да може да препозна тенденције у
развоју модерног друштва и његовог односа према правној науци.
Садржај предмета:
• Предмет и метод социологије
• Социолошка теорија
• Смисао изучавања социологије у оквиру права
• Социологија као нужан елемент у заокруженом и критичком образовању правника
• Култура, друштво и појединац
• Типови друштава
• Модерно друштво
• Општа обележја најважнијих епоха у развоју људског рода
• Друштвена интеракција
• Етничка и расна припрадност
• Стратификација и класна култура
• Модерне организације
• Рад и привредни живот
• Владавина
• Политичка моћ
• Религија
• Масовни медији и популарна култура
• Револуције и друштвене промене
• Глобална промена и еколошка криза
Литература:
а) основна: Марјановић, М., Марков, С.: Основи социологије, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Нови
Сад, 2008.;
б) додатна: Митровић М.: Увод у социологију и социологију права, Правни факултет, Службени гласник,
Београд, 2007.; Минић В.: Социологија, Научна КМД, Београд, 2007.
Осталичасови
Број часова активне наставе
/
Предавања:
Вежбе:
Другиоблицинаставе: Студијскиистраживачки
2x15=30
2x15=30
/
рад: /
Методе извођења наставе
Усмена предавања илустрована у Power Point-u, Индивидуални и групни радови, интерактивни облици
наставе, презентације, дискусионе групе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
присуство и активност на
писмени испит
10
предавањима
50
присуство и активност на вежбама
усмени испт
10
колоквијуми I и II
20
семинарски рад
10

