Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм

Eкономија и туризам

Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија

Заједнички

Назив предмета

Социологија

Наставник (за предавања)

Радуловић М. Зоран, Скакун М. Урош

Наставник/сарадник (за вежбе)

Скакун М. Урош

Основне струковне студије

Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

5

Статус предмета
(обавезни/изборни)

изборни

Услов

Циљ

Циљ изучавања предмета Социологије јесте стицање знања о најопштијим категоријама
друштва законитостима друштвеног развитка, саставу и структури друштва и
друштвеним променама.

предмета

Буду оспособљени за лакше и боље разумевање градива из: Основа економије,
Културногнаслеђа и туризма, права, Етике и пословног комуницирања, Заштите животне
средине и др.
Такође, треба оспособити студенте да стечена знања примене у изучавању сопственог
друштва и државе, као и последица до којих доводи развој туризма.

Од студената се очекује да усвајањем знања која стичу кроз овај предмет буду
оспособљени за разумевање основних друштвених промена, као и структуре и кретања
савременог друштва. Изучавање материје која се односи на социологију туризма треба
Исход
да допринесе посебно разумевању односа туриста и домаћег становништва, као и ширег
предмета
контекста у коме се њихова интеракција одвија.
Садржај предмета
Теоријска
настава
Практична
настава
(вежбе, ДОН,
студијски
истраживачки рад)

Појам науке, настанак и развој социологије, структура и динамика друштва,
цивилизација и српско друштво, предмет Социологије туризма - слободно време.
Друштвене групе, политика као друштвена делатност, религија, савремени политички
процеси у свету и код нас, обичаји, морал, уметност, промене у социјалној структури
савременог света и у српском друштву, настанак и функције слободног времена,
друштвено - културни односи у туризму.

Литература
М. Скакун, Ђ. Чомић, "Социологија са социологијом туризма", Висока туристичка школа,
Београд 2012.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Студијски
истраживачки рад
ДОН
Предавања
Вежбе
Остали часови
2
1
1

Методе
извођења
наставе

Наставни рад одвија се кроз теоријска предавања, вежбе и консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току
предавања

поена

Завршни испит

поена

5

писмени испит
усмени испит

/
55

практична настава
колоквијуми
семинари

15+15
10

