СОЦИОЛОГИЈА
СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани социолог
Студирајући социологију, научићете да размишљате на
нови начин и да разумете како функционишу различите сфере друштва и друштвени подсистеми: култура,
медији, економија, породица, односи међу половима,
рад и запошљавање, политичке партије, друштвени
покрети, васпитни и образовни систем… Научићете и
како се ове области истражују, што ће вам у односу на
друге професије пружити предност при запослењу у
неком од научних института или некој од агенција за
истраживање јавног мњења, или пак омогућити рад на
креирању одговарајућих јавних политика. Студирање
социологије помоћи ће вам да темељније упознате, разумете, критички преиспитујете, доприносите промени и
напретку друштва у коме живите.

СОЦИОЛОГИЈА ЈЕ ЗА ВАС УКОЛИКО ЖЕЛИТЕ ДА
ДОБИЈЕТЕ ОДГОВОРЕ НА СЛЕДЕЋА ПИТАЊА:
•
•
•
•
•
•

Каква је улога образовања у друштву и колико је
оно важно за моћ или углед?
Шта значи бити добар политичар и каква је веза између политике и морала?
Шта значи бити грађанин и каква су права грађана?
Шта је толеранција и да ли је могуће живети у
заједници са онима који су другачији од нас? Ако
јесте, каква је политика за то потребна?
Да ли је будућност у свету без државних граница
или је то утопија?
На који начин светска економска криза утиче на
промену наших привредних установа?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Како глобализација обликује наше животе?
Како се осмишљавају и спроводе мере социјалне
политике?
Зашто неке групе имају веће шансе у животу од
других?
Да ли су млади људи религиознији од својих родитеља и зашто?
Да ли је свеједно да ли живимо у граду или селу?
Зашто млади људи одлазе из земље и шта је одлив мозгова?
Зашто се облачимо на начин на који се облачимо
и каква значења и поруке стил носи са собом?
Зашто људи слушају различиту врсту музике?
Зашто високообразовани људи у просеку имају
мање деце од мање образованих?
Зашто су навијачи на утакмицама насилни?

КО СУ СОЦИОЛОЗИ НАКОН
ЗАВРШЕНИХ СТУДИЈА?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Професори/асистенти на факултетима
Истраживачи у научним институтима
Истраживачи јавног мњења у невладиним и другим организацијама
Новинари, друштвено-политички аналитичари и
аналитичари културе
Професори Социологије, Устава и права грађана и
Грађанског васпитања у средњим школама
Стручни сарадници у основним и средњим
школама
Стручњаци у центрима за социјални рад и геронтолошким центрима
Стручњаци у националним службама за запошљавање
Стручњаци у тимовима за људске ресурсе у великим компанијама (HR службе)
Саветници у министарствимa
Социјални демографи
Планери градова

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Пријемни испит:
Тест знања из социологије. Полагање је у писаној форми и траје 90 минута. Максималан број
поена на пријемном испиту је 60.

