
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈАЗАПАДНА СРБИЈА 
Седиште Ужице, Трг Светог Саве 34

О Д С Е К  T е х н о л о ш к о  и н ж е њ е р с т в о

План рада  

Назив предмета Социолгија 
Студијски програм/и (модул) Технолошко инжењерство 
Година студија 1 Семестар 1 ЕСПБ 6 
Статус предмета обавезни Услов Уписана прва година студија

Подаци о наставницима и сарадницима на предмету 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Весна Васовић 
Проф струовних студија 
dr_rsum@оpen.telekom.rs
Петак од 13 до 15 сати каб.202 

Име и презиме, 
академско звање, 
термин консултација, 
електронска адреса 

Циљеви предмета 

 Пружање сазнања о специфично људском, о оном што је резултат људског рада, као и 
унапређење информисаности о значајним детерминантама и проблемима  глобалног 
друштвеног система, стања животне и радне средине од политике, економије, до културе, 
слободног времена и доклице. 

Оспособљавање студената за друштвену оријентацју, као и за критички  и самостални 
приступ на пољу научног истраживања свих полуга савременог друштва и његовог  
утицаја  на економске и културне токове. У питању је продукција оне друштвене свести 
кадере да открије друштво у својој бременитости . Такође, реч је о поимању диктата нових 
вибрација и турбуленција на пољу   заштите животне и радне средине. Исход предмета, 
свакао, подразумева и  раскринкавање феноменакакви су: наука, друштво, економија, 
политика, екологија, култура, личност, слободно време, свакодневни живот,  доколица и 
сл.



Садржај и структура предмета 

Општеобразовни предмет 

Садржа: Појам науке и истине;Појам методолшког поступка;Социологија као наука, њен 

развој; Предмет  и метод, Појам и подела теорија; Класичне теорије; Модерна и 

постмодерна; 

 Појам друштвеног систем; Глобални друштвени система; Друштво и природа-људска 

енергија; Појам и подела социјалног делања; Појам друштвених односа; Подела 

друштвених односа; Појам друштвених установа и организација; Појам друштвених група 

и њихов значај за глобални друштвени систем; Душтвена моћ; Појам града; Појам људске 

репродукције – биолошко и друштвено обнављање људи; Појам економије; Социјални 

карактер робе; Социолошки поглед на политику; Субјекти политике; Култура- начин 

постојања ; Појам религије, обичаја и морала; Појам личности; Разгначавање појмова: 

свакодневни живот, слободно време и доколица, Туризам, индустрија уживања и квази 

потребе; Кич и шунд као копензација, Динамика друштва. 

План и распоред извођења наставе 
Наставнан

едеља
НАЗИВ НАСТАВНЕ ЈЕДИНИЦЕ

Предавања

1

-Појам науке и истине 
- Појам методолшког поступка 
-Социологија као наука, њен развој, предмет  и метод

2

Појам и подела теорија 
- Класичне теорије 
- Модерна и постмодерна

3

-Појам система 
- Појам друштвеног система 
- Глобални друштвени систем 
- Друштво и природа-људска енергија 
-Појам и подела социјалног делања 

4

-Појам друштвених односа 
- Подела друштвених односа 

5

- Појам друштвених установа и организација 
- Сличности иразлике установа и организација 
- Врсте душтвених установа и организација

6 -Појам друштвених група и њихов значај за глобални друштвени систем

7

-Душтвена моћ 
- Два значења моћи 

8
Појам града  
- Врсте градова 



- Индустријски град 

9

Појам људске репродукције – биолошко и друштвено обнављање људи 
- Појам  и врсте брака 
-Појам породице, врсте и криза 

10

- Појам економије 
-Социјални караактер робе 
- Тржиште и врсте тржишта 
-Својина – присвајање људских способности 

11

Социолошки поглед на политику 
- Правни поредак и друштво 
- Политичка и социјална права 
- Форме политичке власти 
- Субјекти политике 
- Јавно мњење 
- Политичка социјализација 

12

Култура- начин постојања 
- Култура и цивилизација 

13

Врсте културе 
- Култура симболичке комуникације 
- Сазнајно- искуствена култура 
- Нормативна култура 
- Вредносна култура 
- Култура потреба 

14

Појам личности 
- Социјални карактер личности 
- Социјализација и персонализација 

15

Динамика друштва 
- Нова слика промена 
- Настанак јединственог светског система 
- Стратификација – поделе света 
- Изазови модерног друштва 

Вежбе

1
Одбрана семинарских радова на теме: Експеримент, Испитивање, Посматрање и 
Значај хипотезе у истраживању

2
Одбрана семинарских радова на тему: Позитивизам. Функционализам, Теорија 
Макса Вебера, Теорија Емила Диркема, Теорија светског друштва

3
Одбрана семинарских радова на теме: Рад, Социјална акција, Институционалне 
улоге

4
Одбрана семинарских радова не теме: Принудни и слободни друштвени односи,  
Коњуктивни и дисјунктивни  друштвени односи

5
Одбрана семинарских радова на тему: Добровољне и принудне установе и 
организације

6
Историјско кретање нација, Конформистичка и критичка интелигенција, Елита, 
Веберов  став о бирократији, Марксов став о бирократији

7
Одбрана семинарски раова на тему: Значај друштвене моћи за глобални 
друштвени систем

8 Одбрана семинарских радова на тему: Усамљена гомила великог града



9 Одбрана семинарског рада на тему: Породица некад и сад

10
Одбрана семинарског рада на тему Економија и производња, Несигурност радног 
места

11
Одбрана семинарских радова на теме: Политичке странке, Интересне групе, Нови 
политички и социјални покрети, Од ауторитарног до демократског 

12 Одбрана семинарских раова на тему: Различита схватања појма културе 

13
Одбрана семинарских радова на теме Појем морала, Појам обичаја, Појам 
религије 

14
Одбрана семинарских радова на тему: Три састојак личности( личност као сви 
други, личност као неко други, личност као нико други) 

15 Одбрана семинарских радова на тему: Глобализација 

Начин оцењивања – структура и број поена на предиспитним обавезама и испиту 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

Активност у току предавања 10 Писмени испит 60

Практична настава 10   

Колоквијум-и 10   

Семинар-и 10   
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