
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 

 

 

 

УПУТСТВА ЗА ПРОВЕРУ ЗНАЊА СТУДЕНАТА 

 

 

Година: I година основних академских студија (ОАС) 

 

Студијски смерови:  Васпитач у домовима, Васпитач у предшколским установама, 

Учитељ 

 

Предмет:  ПОРОДИЦА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО (Изборни 1)  

 

 

1. Начин провере знања из предмета ПОРОДИЦА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО за 

редовне студенте: 

- припремити семинарски рад (од 6 до 8 страница) који разматра основне теме из 

области Социологије породице (одабрати једну од следећих тема -  Појам и 

функције породице, појам и функције сродства, Појам брака и његова 

трансфирмација у модерном друштву) за студенте који нису стекли довољан 

број поена на колоквијуму (уколико на овој провери знања постигну 

задовољавајући резултат то ће бити изједначено са полагањем колоквијума); 

-  

 

- припремити семинарски рад (од 6 до 8 страница) који разматра основне теме из 

области Социологије породице (одабрати једну од следећих тема -  

Родитељство, Дете и детињство, Дерегулација ауторитета у породици, 

породичне вредности) за студенте који су положили колоквијум. 

 

 Оба задатка подразумевају и критички осврт кандидата на одабрану тематику. 

Радови морају бити припремљени у складу са захтевима академског писања, у 

супротном неће бити разматрани.  

 

Начин комуникације мејлом: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs 

 

Начин провере знања из предмета ПОРОДИЦА И САВРЕМЕНО ДРУШТВО за 

студенте на дошколовању: 

 

- припремити семинарски рад (4 странице) који разматра основне теме из области 

Социологије породице (одабрати једну од следећих тема -  Појам и функције 

породице, појам и функције сродства, Појам брака и његова трансфирмација у 

модерном друштву) 

 

и 
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- припремити семинарски рад (4 странице) који разматра основне теме из области 

Социологије породице (одабрати једну од следећих тема - Родитељство, Дете и 

детињство, Дерегулација ауторитета у породици, Породичне вредности). 

 

Оба задатка подразумевају и критички осврт кандидата на одабрану тематику. 

Радови морају бити припремљени у складу са захтевима академског писања, у 

супротном неће бити разматрани.  

 

Начин комуникације мејлом: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs 

 

 

У Јагодини, 24.03.2020.                           др Весна Трифуновић, редовни професор 

          Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу 
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