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 1. Метафизичка и специјалистичка знања: облици мишљења и деловања; сличности и 
разлике; потреба за смислом 

2. Наука као дискурзивна пракса: одређење модерне науке и ограничења 
3. Раскол у науци: природне и друштвене науке, проблем ”сцијентизације света”; 

особеност друштвених наука 
4. Социологија као откриће друштва: задатак, приступ и границе социолошког сазнања 
5. Античка слика света: Полис и политика античке Грчке; закони и Највише добро; 

политичка мудрост (Солон, Сократ, Платон, Аристотел) 
6. Рим као светска држава; стоицизам; правна држава и моралне врлине;  хришћански 

„средњи век“; институционализовање хришћанства и настанак универзитета 
7. Ренесансни преображај: хуманисти, реалисти и утописти 
8. Реформација и настанак ”буржоаског света” 
9. Теорије природног права и друштвеног уговора 
10. Модерне идеологије као псеудорелигије 
11. Филозофије историје као протосоциологије; историјске типологије 
12. Друштво vs. држава, грађанско и цивилно друштво 
13. Индивидуум - индивидуа – личност 
14. Нивои рефлексије друштва и појединца 
15. Модерна, модерност и модернизација 
16. Контексти; социолошко и филозофско поимање модерности 
17. Облици и тенденције кризе; друштво ризика 
18. Глобална друштва и глобални процеси 
19. Позитивистички почеци социологије 
20. Механицизам и Биологизам 
21. Географско поимање друштва и демографска схватања у социологији 
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 22. Емил Диркем и ”психологизам” 
23. Макс Вебер и ”теорија разумевања”; формализам и дескриптивна социологија 
24. Карл Маркс и марксизам; Франкфуртска школа 
25. Функционализам 
26. Структурализам 
27. Феноменологија 
28. Постмодернизам 
29. Економија – привреда – развој; индустријса револуција и капитализам 
30. Политика и тржиште 
31. Борба – сукоб – рат 
32. Врсте сукоба 
33. Вођење рата 
34. Критеријуми поделе друштвених група; разлог настанка, услови живота, 

организованост, репродуктивне и функционалне; примарне и сеундарне 
35. Породица; врсте породица 
36. Етничке и политичке заједнице; врсте 
37. Национални идентитет - генеза и значај 
38. Традиционалне хијерархије: касте и сталежи 
39. Модерне хијерархије: класе и слојеви 
40. Елите; интелектуалци 
41. Институције: одређење и облици; интеграција и стабилизација; самоодржање и смисао 
42. Идеје, вредности, идеологије: о идејама; вредности; идеологије: појам, контекст и 

облици: либерализам, социјализам/комунизам, фашизам/нацизам, конзервативизам 
43. Моћ и власт: чија је моћ 
44. Облици демократије према Хелду; ко држи власт? 



 

 

 

НАЧИН ОЦЕЊИВАЊА И УСЛОВИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА 

 

 
Коначна оцена из предмета Социологија формира се на основу резултата које студент 

постигне у извршавању предиспитне обавезе и полагања завршног испита. Студенти су дужни да 

положе предиспитни колоквијум који обухвата наставну материју од 1. до 21. питања. 

Полагањем предиспитног колоквијума студент стиче право да изађе на завршни испит. 

Успешност на колоквијуму исказује се бројем освојених бодова (студенти који су освојили 

најмање 16, а највише 30 бодова су положили колоквијум) и утиче на коначну оцену. 

 

Студент који не положи предиспитни колоквијум у току семестра у коме се одржава 

настава, има право на поправни колоквијум у току тог семестра. Студент који колоквијум не 

положи ни у поправном термину, дужан је да га поново полаже у испитним роковима након 

семестра у коме се одвијала настава. У сваком испитном року могуће је полагати и колоквијум и 

испит осим у јануарском испитном року у току семестра у којем се одвија настава, пошто тај рок 

обухвата и горепоменути поправни колоквијум. 

 

Завршни испит представља проверу знања за наставну материју од 22. до 44. испитног 

питања и оцењује се са најмање 36 а највише 70 бодова. Коначна оцена из предмета 

Социологија представља збир добијених бодова на предиспитној активности и на завршном 

испиту. 

      

                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 
 

Колоквијум 

 

(16-30 бодова) 

Завршни испит 

 

(36-70 бодова) 

  

Коначна оцена 

 

(51-100 бодова) 


