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GENERAL INFORMATION 

Study program in which the course unit is offered Социологија 

Course unit title Социологија сукоба 

Course unit code  

Type of course unit1  Изборни 

Level of course unit2 Основне студије 

Field of Study (please see ISCED3) 0314 

Semester when the course unit is offered Летњи семестар 

Year of study (if applicable) Трећа година студија 

Number of ECTS allocated 3 

Name of lecturer/lecturers Др Срђан Шљукић, редовни професор 

Name of contact person Др Срђан Шљукић, редовни професор 

Mode of course unit delivery4 Face-to-face 

Course unit pre-requisites (e.g. level of language 
required, etc) 

Одслушан и положен барем један курс из социологије. 

PURPOSE AND OVERVIEW (max 5-10 sentences) 

Циљ овог предмета је да студенте упозна са основним проблемима ове области социолошких 
истраживања, као и са најважнијим социолошким теоријама сукоба. Такође ће се настојати да се код 
студената развије специфичан социолошки начин мишљења. 

LEARNING OUTCOMES (knowledge and skills) 

                                                      
1
 Compulsory, optional 

2
 First, second or third cycle (Bachelor, Master's, Doctoral) 

3
 ISCED-F 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf (page 54) 

4
 Face-to-face, distance learning, etc. 

 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-f-detailed-field-descriptions-en.pdf


Студенти владају основним појмовима из области социологије сукоба и познају кључне поставке 

најважнијих теорија. Способни су да разумеју и анализирају пређашње и актуелне друштевне сукобе у 

нашем друштву и у свету. 

 

SYLLABUS (outline and summary of topics) 

 

Увод – Основни појмови – Социолози и проучавање друштвених сукоба – Зимел и Козер – Маркс и 

Дарендорф – Друштвени сукоби и друштвене промене – Спољашњи и унутрашњи друштвени сукоби – 

Сукоб и границе групе – Непријатељство и тензије у сукобу  – Сукоб и структура групе – Идеологија и сукоб 

– Сукоб као повезујући чинилац - Решавање сукоба – Анализа друштвених сукоба 

 

 

LEARNING AND TEACHING (planned learning activities and teaching methods)  

Теоријска настава (предавања) 

Практична настава:Вежбе 

На вежбама се презентују студентски семинарски радови, да би се затим о дискутовало о темама и о самим 

радовима.  

 

REQUIRED READING 

Рицер, Џ.: Савремена социолошка теорија и њени класични корени, Службени Гласник, Београд 2009 (стр. 

58-70, 148-155) 

Митровић, Љ.: Творци нових парадигми у социологији, ИПС, Београд 2008 (стр. 21-36) 

Козер, Л.: Функције друштвеног сукоба. Mediterran Publishing, Нови Сад 2007 (стр. 19-209) 

Шљукић, С.: „Сукоб из угла друштвене и културне динамике“, Сусрет култура, Филозофски факултет, Нови 

Сад 2010 (стр. 355-362) 

Шира литература: према потребама семинарских радова студената. 

 

ASSESSMENT METHODS AND CRITERIA 

Активност – до 20 поена; Семинарски рад – до 20 поена; усмени испит – до 60 поена. Оцена према Статуту 
Филозофског факултета у Новом Саду. 

LANGUAGE OF INSTRUCTION 

Српски језик 

 

 


