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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 докторских студија социологије 

 

Докторске студије социологије трају три године/шест семестара и носе укупно 180 ЕСПБ 

бодова. У току ових студија, студенти се оспособљавају за самосталан научно-

истраживачки рад. Програм студија садржи укупно 16 предмета од којих је шест у директној 

функцији припреме, израде и одбране докторске дисертације.      

Докторске студије социологије завршавају се јавном одбраном дисертације која је резултат 

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

Завршетком докторских студија стиче се звање доктор социолошких наука.  

 

Прва година 

 Формулисање теме докторске дисертације – предмет и проблем истраживања са прегледом 

литературе 

 Изборни предмет 1  (Општа методологија / Савремени методолошки приступи у 

социологији) 

 Изборни предмет 2 (Мрежни модели у друштвеним наукама / Напредни статистички методи 

/ Структуралне једначине) 

 Научна активност 1  (Социолошки практикум 1 / Учешће на првом научном скупу са 

рефератом)  

 Изборни предмет 3 (Изборни блок) 

 Изборни предмет 4 (Изборни блок) 

 

 

 

 



Друга година 

 Формулисање теме докторске дисертације – резултати досадашњих истраживања 

 Научна активност 2 (Социолошки практикум 2 / Учешће на другом научном скупу са 

рефератом)  

 Изборни предмет 5 (Изборни блок) 

 Израда и одбрана плана докторске дисертације 

 Изборни предмет 6 (Изборни блок) 

 Изборни предмет 7 (Изборни блок) 

 

Трећа година 

 Израда докторске дисертације 1 

 Објављивање првог и другог научног рада 

 Израда докторске дисертације 2 

 Одбрана докторске дисертације 

 

 

Предмети у изборном блоку: Глобални урбани процеси / Репродуктивне политике / Брак и породица 

у савременим друштвима / Савремени трендови у туризму – социолошка анализа / Теорије људске 

интеракције / Дигитална социологија / Социолошке теорије људских емоција / Социологија 

организационе структуре и организационих промена / Савремено село и пољопривреда / 

Биополитика и био-моћ / Социологија модернизације / Историјска социологија / Социологија 

уметности. 

 

 

 

 

 



Упис на докторске студије социологије 

У прву годину докторских студија социологије може да се упише лице које има завршене 

основне и мастер студије социологије са најмање 300 ЕСПБ бодова и просечну оцену 

најмање 8,00 уписану и у дипломи основних академских и дипломи мастер академских 

студија.  

На докторске студије социологије могу да се упишу студенти који су стекли звање мастер 

социолог (300 ЕСПБ бодова). Студенти који су стекли звање мастера на једној од следећих 

студијских група на факултетима друштвених наука: филозофија, политичке науке, 

психологија, историја, економија, право, журналистика, антропологија, етнологија – да би 

стекли право уписа на докторске студије социологије најпре морају да положе разлику 

испита из следећих предмета: Класичне социолошке теорије 20. века, Савремене 

социолошке теорије, Социологија друштвеног развоја, Квантитативни метод у 

социологији, Квалитативни метод у социологији и једна посебна социологија, по властитом 

избору.  

Такође, у прву годину докторских студија може да се упише и лице које има звање магистра 

социолошких наука, ако није стекло докторат у раније одређеном року.  

Изузетно, у прву годину докторских студија социологије може да се упише и лице које има 

завршене основне и дипломске академске студије социологије са најмање 300 ЕСПБ 

бодова, али нема просечну оцену изнад 8,00 ако има најмање пет научних радова, 

објављених у референтним часописима од националног или међународног значаја, са 

рецензијама. 

 

 

 

 



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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