Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
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Основне академске студије права
Основне академске студије
Основи Социологије са социологијом права
Проф. др Славиша Ковачевић
Др Наталија Жунић, асистент
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Социологија је наука фокусирана
на изучавање друштва,са
циљем да
идентификује, разуме и објасни догађаје и процесе у друштвеним релацијама
људи. На тај начин структурисан садржај предмета Социологије има за циљ, да
одговори на задатак који стоји пред упитаношћу младих академских грађана о
друштвеном систему у коме живе, о друштвеном деловању и понашању
појединаца и група, као и организовању и функционисању
целокупног
друштвеног живота. Између осталог, један од основних циљева изучавања
социологије је да упозна студенте/студенткиње са основним питањима о
односу
правног
и
друштвеног система, о њиховој аутономији
и
међузависности (функције правних институција у друштвеној структури; правне
норме и друштвена стварност; култура, друштвене вредности и нормативна
структура друштва; правне и ванправне норме; религија, морал и право;
право, политичка моћ и демократске вредности; државне институције и право;
право и социјална контрола; друштвене промене и проблем социјалне правде;
јавно мишљење и право; глобални процеси интеграције и друштвени
аспекти сусрета правних система; постмодерно друштво и границе права;
социолошки аспекти социјализације за професију; димензије професионалне
идентификације - судије и адвокати; критичка схватања правне професије,
професионална етика правника и јавност, и др.) Такође, циљ је научити
студенте/студенткиње
да користе методолошку
апаратуру
(методе и
технике) у поступку истраживања процеса и промена у области друштва и права.
На основу стеченог знања суденти/студенткиње научиће да разликују и
разумеју различите
видове
друштвених
односа
и
друштвених
деловања људи у многобројним областима
живота (породица и брак;
образовање и школа; правни систем и правне институције; право и
правна једнакост; појединац, култура и идентитет; политика, друштво и
појединац; црква и држава; транзиција, људска права и тржиште рада;
право на информисање, медији и јавно мњење; масовна култура и
постмодерно друштво; животна средина, глобализација и право, и др.) као
и да практично употребе сазнања о деловању различитих друштвених
механизама, установа и организација. Наставни план предмета Основи

социологије са социологијом права није осмишљен само да научи
студенте/студенткиње основним знањима у социологији и социологији
права, већ да им помогне да
„загосподаре“ драгоценим социолошким вештинама: способност да
и аргуметовано
мисле и развију своју теоријскокритички
методолишку имагинацију – особену„социолошку машту“, као
своје главно мисаоно оруђе за разумевање савремених облика
друштвеног живота. Најочигледније учење предмета Социологија је
да се социолошки поглед на друштвени живот може да
сублимира у методолошко начело: свет није оно што изгледа да
јесте.
Садржај предмета
Теоријска
настава

Предмет је подељен у низ предавања и семинара унутар следећих
тематских проблема (садржаја):
1. Настанак социологије и конститутивни проблеми;
2.
Методологија социолошких истраживања – методе и
технике истраживања;
3. Теоријски извори и теоријски проблеми социологије права;
4. Природа, човек и друштво;
5. Структура и организација друштва;
6. Друштвене функције права;
7. Култура као специфична човекова средина;
8. Нормативни обрасци друштвеног деловања – морал, обичај и право;
9. Промене и развој савременог друштва.

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1
2
3

4
5

Милован Митровић: Увод у социологију и Социологија права, Београд, 2006.
Ентони Гиденс: Социологија, Београд, Економски факултет, 2005.
Хараламбус, Микел /Холборн Мартин: Социологија: теме и перспективе,
Загреб, Голден маркетинг, 2002.
Молнар, Александар: Друштво и право (I-II), Нови Сад, Висио мунди, Academic
Press, 1994.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
а

45

15

Методе
извођења
наставе

Предавања, вежбе, презентације, дискусије, консултације, индивидуални рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
0-20
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
52-100
колоквијуми
0-20
семинари
0-12
Списак тема по недељама
1
Социолошко наслеђе. Настанак и дисциплинарно
конституисање социологије. Појам и предмет социологије.
2
Теорије и методе у социологији. Инструменти и технике
истраживања. Посматрање. Испитивање: анкета, интервју.
Анализа садржаја. Упоредни метод.
3
Рефлексивни сусрет социологије и правних наука. Појам и
предмет Социологије права. Филозофија и теорија права,
правна догматика и социологија права.
4
Емил Диркем, Макс Вебер и Карл Маркс
5
Друштвени процеси и правно нормирање. Материјални
извори права. Преднормативни процес. Нормирање и
ренормирање. Друштво као предмет правног нормирања.
Интересна структура друштва, структура потреба и
вредностни систем.
6
Друштвене групе, друштвене заједнице и модели друштвене
регулације. Породица. Генерацијске групе. Жене и женска
права. Етничке и националне заједнице и колективна права.
7
Друштвена моћ и право. Својина, социјални статус и
друштвени положај. Сиромаштво као социолошки проблем:
субкултура сиромаштва, ниво сиромаштва. Економске
институције друштва и право
8
Презентација семинарских радова и дебата
9
Друштвене институције и право. Право и моћ. Грађанско
друштво. Држава. Политичке партије и друштвене
организације.
10
Нормативна структура друштва. Традиција, обичаји, морал и
право. Друштвене функције права. Криза нормативног
система и стабилност правног поретка.
11
Култура и право. Личност и култура. Социјализација,
персонализација и индивидуација. Правна култура и правне
вредности. Социолошки аспекти социјализације за професију

12
13
14
15

Професионална етика и правна професија.
Идеологија и право.
Презентација семинарских радова и дебата.
Анализа исхода наставе и упис бодова

