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Архитектонски факултет Универзитета у Београду 

 

Информације о предмету СОЦИОЛОГИЈА 1  

 

 
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ: СОЦИОЛОГИЈА 1 (6 семестар) 

Циљ наставе: Циљ наставе је стицање знања о основним категоријама и 

појмовима савременог друштва и разумевање услова и окружења у коме ће 

студент професионално радити након дипломирања. 
Један час предавања недељно (укупно 15 сати предавања и 15 сати за 

припрему испита, минимум).   

Теме предавања/по часовима 
1. Анализа појмова: грађанин, цивилно друштво  

2. Анализа појмова: правна држава, демократске вредности  

3. Анализа појмова: људска права (грађанска и политичка права, економска, 

социјална и културна права) 
4. Држава са социјалним старањем. Функције државе у социјалном развоју 

5. Друштвена и урбанистичка норма. Појмови урбанитет и урбаност 

6. Град као јавно добро. Интереси у коришћењу градског простора.  
7. Узроци и обележја бесправне изградње.  Узурпација градског простора и 

добара 

8. Делокруг и надлежности локалне управе у савременим демократским 
друштвима 

9. Положај грађана и локалних заједница у реконструкцији градских зона 

10. Појам квалитета живљења и индикатори квалитета живљења 

11. Дефиниција, класификација и улога јавних служби у остваривању 
социјалних и културних права грађана 

12. Становање као људско право 

13. Сиромаштво – појам, димензије, узроци, програми за смањење 
сиромаштва 

14. Услови живљења у сеоским подручјима и програми унапређења квалитета 

живљења 
15. Рекапитулација 

 

Припрема испита:  

Студенти на располагању имају читанку, објављену на сајту АФ, са 
објашњењем основних појмова.  Поред тога студентима се предлаже 

допунска литература, коју могу користити за припрему есеја или писање 

семинарског рада.  

Полагање испита:  

Испит из Социологије 1 полаже се (а) писањем есеја на испиту, или (б) 

писањем семинарског рада са усменим испитом. У оба случаја, студент бира 

једну од тема са предавања односно из Читанке или сам дефинише тему која 
је у вези са темама предавања односно из Читанке. О додатној литератури 

може се договорити са предметним наставником, после предавања или у 

термину консултација.   
(А) Писање есеја: На испиту који траје до три сата, кандидат пише есеј на изабрану тему. 

Есеј је дужине три до пет страница. Есеј представља заокружену анализу/опис/коментар 

теме. У уводу кандидат дефинише циљ рада, односно питање/проблем који је предмет 
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анализе. Следи разрада теме, објашњења, коментари и закључни део. Кандидат наводи 

коришћену литературу и изворе.  
Студент може да припреми тезе за писање есеја, највише на пола странице. Током писања 

есеја, студент на клупи може да има само празне листове за писање, које предметни 

наставник парафира, прибор за писање и папир са тезама. У случају да студент користи 

недозвољена средства (раније припремљни текст/пушкице и сл.), односно преписује, биће 
удаљен/а са испита, а следећи пут испит може да полаже тек након два испитна рока.  

(Б) Писање семинарског рада 

Семинарски рад се пише по истој структури као и есеј. Максимални број страница је 7-8. 
Текст семинарског рада мора имати уредно наведене изворе, цитате, литературу и изворе. 

Пожељно је да садржи и сажетак односно резиме. Након предаје семинарског рада, 

кандидат полаже усмени испит у трајању до десет минута на тему из семинарског рада. 
Семинарски рад се предаје током маја или јуна. Усмени испити се одржавају у термину 

консултација. Испити се одржавају у кабинету 342. На усменом испиту обавезно морају 

бити присутна најмање два студента, поред кандидата који полаже.  

 

У Београду, фебруар 2010.  
 

Предметни наставник 
Др Ксенија Петовар  

 
 

 


