Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина

Проф. др Весна С. Трифуновић
е-адреса: vesna.trifunovic@pefja.kg.ac.rs
Предмет: Социологија

Распоред „онлајн“ предавања за предмет Социологија
јесењи семестар 2021/2022

ЧАСОВИ ПРЕДАВАЊА ПОЧИЊУ СРЕДОМ У 17.45 часова
ПРЕКО ZOOM ПЛАТФОРМЕ
Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/4475457551?pwd=N1lCeElhdGJkK0NRNHcvaTRyOTlSZz09
Meeting ID: 447 545 7551
Passcode: 295437
Датуми
Садржај предмета по седмицама:
одржавања
часова
22.9.2021.
1. Уводни час-упознавање; Социолошко гледиште; култура и друштво;
социјализација; норма и вредност; статус и улога.
29.9.2021.
2. Развој социолошког мишљења (О. Конт, Е. Диркем, К.Маркс, М.Вебер).
Теорије друштва: функционализам, марксизам, интеракционизам,
позитивизам и феноменологија, социологија и идеологија. Новије
социолошке перспективе.
06.10.2021. 3. Методе истраживања у социологији.
13.10.2021.

4. Панел дискусија о вредностима у традиционалним и савременим
друштвима
- представљање групних истраживачких радова студента

20.10.2021.

5. Типови друштва, промене у друштву, развој друштва.

27.10.2021.

6. Друштвена интеракција и свакодневни живот: невербална
комуникација; друштвена правила и разговор; лице, тело и говор у
интеракцији; интеракција у времену и простору.

03.11.2021.

7. Социологија тела: здравље, болест и старење.

10.11.2021.

8. Панел дискусија о социјалној интеракцији и комуникацији у друштву
-представљање групних истраживачких радова студената

17.11.2021.

9. Раса, етницитет и миграције.

24.11.2021.

10.Класа, стратификација и неједнакост. Рад и доколица.

01.12.2021.

11. Друштвена искљученост, сиромаштво, социјална помоћ.

08.12.2021

12. Колоквијум (о начину извођења колоквијума студенти ће бити посебно
обавештени).
- Представљање групних истраживачких радова студената

15.12.2021.

13. Власт, политика и моћ (концепција државе, типови политичке
владавине, политичке странке, политичке и друштвене промене,
националистички покрети)

22.12.2021.

14. Религија (дефиниција религије, врсте религија, теорије религије,
врсте религијских организација, секуларизација, нови религијски
покрети, верски фундаментализам)

29.12.2021.

15. Глобализација; градови и урбани простори; становништво и
еколошка криза.
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Обавезе
Присуство настави
Групни истраживачки
радови
Активности на часу

Поени
4
21
10

Колоквијум 1
Писани испит
Укупно

15
50
100

Sociologija Moodle
Kurs: Sociologija - I godina OAS PV, DV
Pristupna lozinka: soc20
Direktan link prema kursu: https://moodle.pefja.kg.ac.rs/course/view.php?id=206

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
Предиспитна обавеза 1: ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ У ГРУПИ
Студенти имају три (3) истраживачка рада у групи као предиспитне задатке, које
припремају и представљају према динамици предвиђеној програмом рада. Студенти сами
формирају групе и бирају питање које ће обрадити у оквиру предложене теме дате у
програму рада. Групе имају најмање 5 и највише 10 студената.
Сваки истраживачки рад у групи се вреднује поенима; максимално седам (7) поена за сваки
појединачни задатак – укупно 21 поен.

