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Циљ предмета
Упознавање студената са основним феноменима савремене културе, нарочито културе свакодневног живота,
коју они и иначе непосредно проживљавају и у њој учествују; као и стицање елементарних теоријских и
практичних знања из области морала и система људских права (општих, посебних и мањинских).
Исход предмета
Способност студената да стечена знања примене у току професионалне каријере на односе у радној средини,
користе у комуникацији са пословним партнерима и у саобраћају са ужом и широм друштвеном заједницом.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Социологија културе и морала (СКМ) у систему друштвених наука: СКМ као посебна социолошка
дисциплина. СКМ и социјална антропологија. СКМ и културна антропологија. СКМ и филозофија културе
и морала. СКМ и етика професије. СКМ и инжењерска етика.
 Одабрана поглавља СКМ: Сиромаштво; Село и град; Брак и породица у трансформацији; Према друштву
знања; Сукоби и ратови; Омладина као друштвена загонетка; Рок култура; Ритуали, празници и
задовољство; Поткултуре; Религијска култура и морал; Морал, људска и мањинска права; Културни
идентитети и глобализација.
Практична настава


Аудитивне вежбе из наведених области. Практична припрема за пословни интервју, писање CV, гајење
културе дијалога и вођење дебате. Израда семинарског рада.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања
Вежбе
Други облици активне наставе
2
0
0
0
Методе извођења наставе
Усмена предавања, Power Point презентације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

0 (65*)

практична настава

-

усмени испит

30

колоквијум-и (три)

55

..........

семинар-и
10
*Писмени део испита може се положити преко колоквијума и семинарског рада.
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