Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програми : Хидраулика и пнеуматика, Производно машинство, Инжењерство
у саобраћају, Информатика у инжењерству
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА РАДА
Наставник: Саво С. Трифуновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: нема
Циљ предмета

је стицање теоријских знања о друштвеним појавама, друштвеним процесима и
друштвеним творевинама са главним акцентом на развојне проблеме и процесе света
рада, како у свету и Европској унији, тако и посебно у Србији.
Исход предмета

Стечена знања треба да послуже студентима за упознавање са општедруштвеним стањем
и проблемима ширег контекста рада, за њихово промишљање и разумевање као и за
даља проучавања и усавршавања знања о друштву, човеку, његовом раду.
Садржај предмета
Теоријска настава

Појам, предмет и метод социологије и социологије рада. Посебне социологије. Структура
процеса рада. Радне групе.Радна средина и фазе у њеном развоју. Социо-психолошки
аспекти интегритета човека. Култура(култура рада) и друштво.Хуманизација рада.
Начин живота и рад. Друштвене норме и друштвене вредности. Свет који се мења глобалне друштвене промене. Род и сексуалност. Породица и брак. Рад и економски
живот. Незапосленост и концепт запошљивости. Пословна етика. Криминал, миграције,
неједнакост, сиромаштво. Масовни медији и комуникације. Знање, образовање и сазнање.
Облици друштвене свести (наука, филозофија, уметност, религија). Свет рада, урбана и
рурална подручја. Еколошка криза и нова парадигма. Природа и рад (животна и радна
средина). Друштвена структура, промене и развој. Будућност света рада.
Литература

1. Саво Трифуновић: Увод у социологију рада, „Машински факултет“, Краљево, 1997.
или 2003.
2. Ентони Гиденс : Социологија, Економски факултет, Београд, 2003.
3. Божа Милошевић : Умеће рада прилози социологији рада, друго прерађено издање,
Нови Сад: Прометеј и Сас, 2004.
Остали
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: Други облици
Студијски истраживачки часови
1
наставе:
рад:
Методе извођења наставе

Класична предавања, интерактивна настава, дискусије.
Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
30
30

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

