
6. Основи социологије 
Студијски програм: Инжењерски менаџмент 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: ОСНОВИ СОЦИОЛОГИЈЕ 
Наставник: Милован В, Вуковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: Средњошколско знање из области друштвених наука 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним социолошким категоријама, с нагласком на 
концептима од значаја за теорију и праксу менаџмента 
Исход предмета: Оспособљеност  студената да на основу теоријских сазнања  социјалне статике и 
динамике, као и економске основе друштва, лакше прате наставу из предмета који задиру у хумане 
аспекте рада у савременим условима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  
Увод у социологију: Настанак социологије као посебне академске дисциплине. Теоријске традиције у 
социологији. Предмет опште и посебних социологија. Однос социологије и других наука. Посебне 
социологије. Место социологије рада у систему социолошких наука. 
Наука и научни метод: Карактеристике науке. Научни закон. Прогрес у науци. Опште наулне методе. 
Социолошки метод: Теоријске (системске методе)  – Историјски метод. Компаративни метод. Студија 
случаја. Психолошки методе.  Емпиријске истраживачке технике: Испитивање. Посматрање. 
Експеримент. Анализа садржаја. Социометрија. 
Развој социјалних теорија кроз историју:Античка социјална мисао. Средњовековна социјална мисао. 
Новевековна социјална мисао. 
Класичне социолошке теорије: Школе натуралистичког правца. Психологизам. Формална социологија. 
Марксизам 
Савремене социолошке теорије: Функционализам. Структурализам. Конфликтна перспектива.  
Облици друштвене свести: Религија. Морал. Уметност. 
Елементи социологије рада: 
Рад (социолошко одређење рада, слобода или принуда, подела рада, историја рада, социјално 
прилагођавање рада, запосленост и незапосленост, духовни стваралачки рад.) 
Организовани рад. Научно – технолошки развој и друштво. Партиципација (радничка партиципација, 
развој идеје и захтева за остварењем партиципације, пракса остварења партиципације). 
Глобализација савременог друштва и свет рада. 
Практична настава: 
Примена емпиријских техника истраживања на појаве и процесе који се односе на рад. 
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Број часова  активне наставе: 4 Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  
Теоријска настава и студије случаја кроз практичне радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 

 
Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 
практична настава 10 усмени испит  
колоквијум-и 10   
семинар-и 10   
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