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О Одсеку за социологију 

Одсек за социологију је, у форми у којој постоји и данас, формиран 1993. године. Од 

школске 1996/97. године, до тада јединствена наставна група за филозофију и социологију 

се дели на две одвојене групе – социологија и филозофија – са посебним наставним 

плановима и програмима. 

На Одсеку је ангажовано укупно 17 наставника, асистената и демонстратора. Чланови 

Одсека активни су у наставном, научно-истраживачком и јавном пољу.  

Настава се одвија на три нивоа: основне академске студије, мастер академске студије и 

докторске студије. На основним студијама студенти добијају знања из опште-образовних, 

теоријско-методолошких и стручно-апликативних предмета. Нови план и програм студија 

(који важи од шк. 2022/2023. год.) садржи 55 предмета, од којих је до једне трећине 

изборних курсева, захваљујући којима студенти могу да обликују сопствени стручни 

профил и задовоље интересовања из различитих области. На мастер студијама које се 

реализују кроз два студијска модула (МАС Социологија – наставнички модул и МАС 

Социологија – модул Друштвено предузетништво и регионални развој), студенти се 

интензивније усмеравају ка самосталном теоријском и истраживачком раду и стицању 

додатних професионалних компетенција, док се на докторским студијама додатно 

профилишу у научно-истраживачком смислу. 

Одсек за социологију је (су)организатор бројних домаћих и међународних научних 

конференција. Такође, Одсек учествује у институционалној међународној сарадњи у 

оквиру програма размене студената и наставног особља, као и у реализацији научно-

истраживачких пројеката. На тај су начин студентима социологије отворене могућности за 

међународну размену и боравак у иностранству. Међународна сарадња постоји и на 

индивидуалном нивоу у виду студијских боравака, предавања и усавршавања запослених 

на Одсеку на универзитетима у иностранству.   

У делатност Одсека улази и семинарска библиотека и читаоница (313/III).   



О Центру за социолошка истраживања 

Научно-истраживачка делатност запослених на Одсеку за социологију се у највећој мери 

одвија у оквиру Центра за социолошка истраживања (ЦСИ) који је основан 1997. године. 

Кроз рад Центра, наставници и сарадници Одсека реализују различита истраживања, 

истражујући онај део друштвене стварности и друштвене проблеме за које су посебно 

заинтересовани (нпр. религија, породица, село/град, свакодневица, рад, уметност, нове 

технологије, утицај пандемије вируса COVID-19 na друштво, итд.). 

Посебан задатак Центра за социолошка истраживања се састоји у укључивању студената и 

постдипломаца у научно-истраживачки рад. 

За више информација о раду Центра видети: http://www.csi.ff.uns.ac.rs/.  

Где може да ради дипломирани социолог? 

Стицање знања из социологије утиче на развој разноврсних компетенција: аналитичност и 

способност критичког и стваралачког мишљења, усменог и писменог изражавања, 

комуникацијске вештине, индивидуални и тимски рад, организација процеса рада, итд. 

Након завршених основних и мастер студија, дипломирани социолози могу да раде на 

различитим пословима у државним институцијама и социјалним службама, истраживачким 

и научно-истраживачким центрима, институтима и организацијама, као наставници у 

средњим школама и асистенти на факултетима, у невладиним организацијама, 

компанијама, маркетиншким агенцијама, хуманитарним организацијама, медијима и сл.  

Развој информационо-комуникационих технологија омогућава дипломираним 

социолозима флексибилније радне ангажмане у земљи и иностранству (нпр. као 

самостални истраживачи, аналитичари, активисти, новинари и сл.). 

http://www.csi.ff.uns.ac.rs/


Програм мастер студија социологије 

Мастер студије социологије трају једну годину / два семестра и носе укупно 60 ESPB 

бодова. Актуелни акредитовани програм мастер студија садржи два модула: 

 Наставнички; 

 Друштвено предузетништво и регионални развој. 

Студент/киња се приликом уписа на мастер студије опредељује за један од наведених 

модула.   

Модули имају два заједничка изборна блока, док су остали предмети прилагођени 

специфичностима модула. 

 

Заједнички изборни 
блок 1 

Комбиновани методолошки приступи у 
социологији 

Увод у мрежну анализу  

Заједнички изборни 
блок 2 

Урбана друштва: савремени проблеми 

Интеркултурна комуникација 

Визуелна социологија  

 

Мастер студије социологије завршавају се јавном одбраном мастер рада који је резултат 

самосталног рада студента/студенткиње, уз менторство одабраног професора/професорке. 

Завршетком мастер студија стиче се звање мастер социолог. 

 

 

 

 



Мастер студије Социологија – наставнички модул 

 Заједнички изборни блок 1 
 Друштво ризика и одрживи развој 
 Педагошка пракса (хоспитовање) 
 Социологија професија 
 Изборни предмет (Социологија образовања / Род и образовање) 
 Стручна пракса 
 Заједнички изборни блок 2 
 Педагошка пракса (хоспитовање) 
 Савремене породице и породичне политике 
 Студијско-истраживачки рад 
 Мастер рад 

 

Мастер студије Социологија – модул Друштвено предузетништво и регионални развој 

 Заједнички изборни блок 1 
 Друштво ризика и одрживи развој 
 Социологија предузетништва 
 Политике регионалног развоја 
 Изборни предмет (Социологија руралног развоја / Социологија туризма) 
 Стручна пракса 
 Заједнички изборни блок 2 
 Социјално предузетништво и социјални маркетинг 
 Студијско-истраживачки рад 
 Мастер рад 

 

 

 

 



Упис на мастер студије социологије 

На мастер студије социологије може да се упише свако лице које је завршило основне 

студије социологије и стекло најмање 240 ЕСПБ бодова. На мастер студије могу да се упишу 

и лица која су завршила неке друге сродне основне студије и то из следећих области: 

антропологије, етнологије, историје, филозофије, педагогије, психологије, журналистике и 

политичких наука, обима 240 ЕСПБ. Ови кандидати су у могућности да упишу модул 

друштвено предузетништво и регионални развој, док студенти који су претходно завршили 

основне академске студије социологије могу да бирају између два понуђена модула. 

Кандидати који су завршили основне студије других наведених профила су у обавези да, 

пре полагања испита предвиђених студијским програмом одабраног модула МАС 

Социологије, положе диференцијалне испите утврђене одлуком Одсека за социологију 

Филозофског факултета у Новом Саду, а у договору са предметним наставником (Увод у 

социологију 1 и 2, Класичне социолошке теорије 20. века, Савремене социолошке теорије, 

Квантитативни метод у социологији, Квалитативни метод у социологији). 

Кандидати који су стекли високо образовање по прописима пре 2005. године имају такође 

право на упис мастер студија социологије према условима који су прописани у Правилнику о 

полагању пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује 

Филозофски факултет. 

Упис студената на мастер студије социологије не подразумева полагање пријемног испита. 

Рангирање кандидата врши се на основу услова који су прописани у Правилнику о полагању 

пријемних испита и упису кандидата на студијске програме које реализује Филозофски 

факултет. 

 

 

 



Чланови Одсека за социологију 

 

Редовни професори и професорке 

 проф. др Душан Маринковић 
 проф. др Срђан Шљукић 
 проф. др Павле Миленковић 
 проф. др Жолт Лазар 
 проф. др Валентина Соколовска 
 проф. др Марко Шкорић 

 

Ванредни професори и професорке 

 проф. др Снежана Стојшин 
 проф. др Јована Чикић 
 проф. др Марица Шљукић 
 проф. др Алексеј Кишјухас 
 проф. др Душан Ристић 
 проф. др Ана Пајванчић-Цизељ 
 проф. др Ана Билиновић Рајачић 

 

Доценти 

 доц. др Александар Томашевић 

 

Асистенти и асистенткиње 

 мср Владан Видицки 
 мср Милена Којић 

 

 

 



Контакт 

 

Шеф Одсека: проф. др Душан Ристић 

Заменик шефа Одсека: проф. др Јована Чикић 

Секретар Одсека: Оливера Антић-Пејчић 

Семинарска библиотека: 313/III 

Библиотекар: мср Милош Перовић 

 

Кабинет секретара Одсека: M11 

електронска пошта: sociolog@ff.uns.ac.rs  

телефон: 021 485 38 52 

https://www.facebook.com/odsekzasociologijuNS/  

https://www.instagram.com/sociologija.ffns/?hl=en  
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