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Табела 5.2. Спецификација предмета  

 
Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Социологија 

Наставници: др Владимир Н. Цветковић, редовни професор, Мс Дејан Петровић, сарадник у настави 

Статус предмета: Обавезни; академско-општеобразовни (АО) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета: 

Увођење студената  у научно заснована знања о историјским посредовањима индивидуалног и друштвеног 

живота има за стицање свести о развоју људских заједница и друштвених група кроз историју. На том основу 

стиче се знање о структури друштвених заједница и начинима на који оне функционишу. Студенти треба да 

усвоје знање о различитим теоријским приступима разумевању модерног друштва, при чему је посебан 

нагласак на разумевању настанака и трајања конститутивних друштвених група и институција које посредују 

њихове међусобне односе. Савладавањем основног социолошког појмовног апарата студенти стичу теоријска 

знања о конституисању и функционисању друштву која су у директној функцији њиховог будућег позива 

менаџера безбедности.. 
Исход предмета : 

Исходи студијског курса подразумевају усвајање основног појмовног апарата потребног за разумевање 

начина на који функционишу различите друштвене групе и заједнице, а посебно о начинима успостављања 

хијерархија, тј. дистрибуција моћу унутар и између група. Претходно студенти бивају оспособљени да уоче 

основне разлике између природних и друштвених наука, и да у том контексту разумеју специфичности 

социологије као организованог знања које кроз различите теоријске приступе анализира правилности и 

тенеднције развоја људских заједница.  

Садржај предмета: 

I Метафизичка и специјалистичка знања (облици мишљења и деловања, раскол у науци, одређења 

социологије); II Историјски оквир настанка друштвених теорија (античка слика света, хришћанска слика 

света, модерни погледи на свет); III Појмовни оквир социологије (Друштво – држава – индивидуум;  Модерна 

- модерност  - модернизација; Економија – привреда – развој; Борба - сукоб - рат, Криза - ризик – 

глобализација); IV Социолошке теорије: родоначелници, главни токови, савремени правци; V Структура 

друштва: друштвене групе (критеријуми поделе, породица, етничке и националне заједнице), друштвене 

стратификације (касте и сталежи, класе и слојеви; елите), институције, моћ и власт. 
Литература:  
 

Основна 
Цветковић, Н. Владимир, Социологија: основни проблеми, појмови, приступи, Универзитет у Београду – 

Факултет безбедности, Београд, 2015. 

 
Допунска 

Лалман, Мишел, Историја социолошких идеја, I и II, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 2005.  
 
Број часова активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе: 

Предавања, вежбе,  презентације, колоквијуми, дебате.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

Активност у току предавања 10 усмени испит 60 

Колоквијум 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд.) 

 




