
МОДУЛ М16 – Архитектура, урбанизам и друштво,   3 ЕСПБ 
 
курсеви:           
СОЦИОЛОГИЈА 1                                                                  1  ЕСПБ                               
  
 
  
 
Курс 16.1. Социлогија 1, 1 ЕСПБ 
6. семестар oсновних академских студија, 20014/15 
 
 
Садржај наставе1 
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. 
 
УПУСТВО 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 1 радни дан код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 1,5 радних сати недељно (1 сат рада у школи и 0,5 сати рада код куће). 
1 радни дан предвиђен је за рад код куће и испит (10 сати).  
 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М16, курс 16.1. Социологија 1 
– Oпшта наставна област- друштвено-хуманистичке науке 
 
Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2014/15 
 
Број кредита: 
 
1 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Четвртак од 10.15 до 11 часова 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 
Назив предмета: 
Социологија 1 

1 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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Наставник: 
Проф. Др Мина Петровић 

Сарадник у настави:                                    

Број кабинета: 342 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртком . 
Телефон:       063 7036 905                                                                             Е-маил: 
 
Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе је стицање знања о основним појмовима  савременог друштва и разумевање друштвених процеса 
који утичу на обликовање и управљање простором, посебно градским простором. Студенти стичу знања која треба 
да им помогну да разумеју друштвени контектс у коме живе и делатности којом се баве (архитектура односно 
урбанизам), те да препознају потребе и интересе различитих друштвених актера у простору.    
 
Садржај наставе: 
Наставом су обухваћени кључни појмови опште социологије:  друштвени систем, друштвена промена, друштвена 
институција,вредности, норме, друштвени подсистеми: економија, политика, култура, социјална стратификација, 
процеси глобализације, савремене урбанизације и еколошке кризе,  и тд.   
Метод извођења наставе: 
Настава се  одвија доминатно кроз предавања у комбинацији са интерактивним облицима наставе, пре свега 
анализом случајева.. 
 
 
нед Наслови тематских јединица                                           
01 Шта је социологија Употребљивост социолошког знања 
02 Теоријске дилеме и теоријски 

приступи – класичне поставке 
(1) 

Структура и делање, консензус и конфликт:  позитивизам (Диркем), марксизам, 
теорија друштвеног делања (Вебер),  

03 Класичне социолошке  поставке 
(2) 

Fункционализам (Парсонс), теорија сукоба (Дарендорф), Социолошки 
бихевиоризам (Мид) 

04 Култура и друштво Типови друштва и друштвена промена, процеси социјализације и 
индивидуализације, друштвена институција и друштвена промена 

05 Друштвена интеракција и 
свакодневни живот 

Микросоциологија и друштвени интеракционизам 

07 Глобализација  Кључне димензије и дебате 
08 Друштвени подсистеми: 

економија 
Фордизам и постфоридзам 

09 Друштвени подсистеми 
политика 

Појам политичке моћи, појам државе, кључне идеологије 

10 Савремене теорије друштва (1) Индустријско-постиндустријско; модерно-постмодерно друштво, конзумеризам 
11 Савремене теорије друштва (2) Теорије глобализације и друштва ризика 
12 Социјална стратификација и 

друштвене неједнакости 
Појам класе – слоја, питање мерења, друштвена покретљивост 

13 Сиромаштво и социјална 
искљученост 

Разлике у значењу, реформа социјалне државе, питање покласе 

14. Градови и урбана подручја Рефлексија друштеног развоја, појам урбанизације,  урбанизма, неједнаког 
развоја 

15 Екологија као социолошки 
проблем 

Одрживи развој, демографска транзиција, еколошки отисак 

 
Обавезна литература: 
Гиденс, Е.  2005. Социологија. Београд: Еконосмки факултет УБ 
Рицер. Џ. 2009. Савремена социолошка теорија и њени корени. Беград: Службени гласник. 
Петровић, М. 2009. Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања. Београд: Институт за 
социолошка истраживања, Филозофског факултета у Београду. 
Препоручена литература: 
Хејвуд, Е. 2005. Политичке идеологије. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.  
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит из Социологије 1 полаже се  писменим путем, одговорима на питања (тест) на испиту. 

Критеријуми оцењивања: 
У оцењивању испита бодује се свако питање према броју информација које је студент покрио.  
  
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 
70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 30 Писмени испит (тест) 70 
 
Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 
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