Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
5
Услов
Нема
Циљ
предмета

Воћарство и виноградарство
Основне академске студије - студије првог степена
Социологија села и пољопривреде
Марковић Крстић Сузана
Марковић Крстић Сузана
/
Статус предмета (обавезни/изборни)
Обавезни

Циљ предмета је упознавање студената са основним теоријским и методолошким становиштима
у социолошком истраживању карактеристика и промена села и пољопривреде. Посебан акценат
се ставља на карактеристике пољопривреде и руралности у савременом српском друштву и
њихове промене у правцу мултифункционалности, диверзификације руралне економије и јачања
руралне резилијентности
Исход
предмета

Студенти ће усвојити основне социолошке појмове у социолошком истраживању села и
пољопривреде и њиховог развоја, посебно у контексту савременог српског друштва. Развијање
критичке свести у промишљању проблема развоја села и пољопривреде и улоге појединих
друштвених актера у овим процесима.

Садржај предмета
Теоријска
настава

1. Предмет и конституисање социологије села и пољопривреде; 2. Основни појмови у
социолошком истраживању села и пољопривреде (село, газдинство, рурални развој, рурална
социјална виталност, рурална резилијентност), 3. Основни социолошки методи у истраживању
села и пољопривреде, 4. Појам и елементи руралне друштвене структуре, 5. Демографске
промене у савременом српском селу, 6. Трансформација сеоске породице 7. Родне и генерацијске
разлике у руралном контексту, 8. Сеоска култура, 9. Појам и елементи аграрне структуре 10.
Карактеристике и промене аграрне структуре у савременом српском друштву, 11.
Диверзификација руралне економије, 12. Појам руралног развоја 13. Појам и принципи одрживог
руралног развоја, 14. Појам политике руралног развоја

Практична
настава
(вежбе,
Вежбе, семинарски радови, групни рад и дискусије студената на основу релевантне и актуелне
ДОН,
социолошке литературе, посебно емпиријских студија које се баве различитим структурним и
студијски
функционалним руралним проблема, са циљем развоја критичког мишљења студената.
истраживачки рад)
Литература
1 Čikić, J.; T. Jovanović. 2015. Difuzija znanja i razvoj ruralnog turizma u Vojvodini. Novi Sad: Prirodno-

matematički fakultet. ISBN 978-86-7031-383-5
2 Čikić, J., Ž. Petrović. 2010. Organska proizvodnja i poljoprivredna gazdinstva Srbije – ruralnosociološka

analiza. Novi Sad: Poljoprivredni fakultet. ISBN 978-86-7520-187-8.
3 Шљукић, С., Д. Јанковић. 2015. Село у социолошком огледалу. Нови Сад: Mediterran Publishing.

ISBN 978-86-6391-027-0
4 Чикић, Ј. 2016. Породична газдинства на прекретници: изазови и могућности репродукције. Нови

Сад: Филозофски факултет. (у припреми).
5 Стојанов М. 2004. Социологија сеоских колектива. Нови Сад: Матица српска.
6 . Шљукић, С., M. Шљукић. 2012. Земља и људи: Сељаштво и друштвена структура. Mediterran

Publishing. Нови Сад.
7 Cloke, P., T. Marsden, P. Mooney. 2006. Handbook of Rural Studies. SAGE Publications.

8 Hodžić, A. 2006. Selo kao izbor? Zagreb: IZID.
9 Цвејић, С., M. Бабовић, M. Петровић, Н. Богданов, О. Вуковић. 2010. Социјална искљученост у

руралним областима Србије. Београд: УНДП.
10 одабрани чланци објављени у релевантним научним часописима (Sociologija sela/Sociologija i

prostor, Sociologia Ruralis, Јournal of Rural Studies, Eastern European Countryside)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе

2

Методе
извођења
наставе

1

Остали часови

0

Предавања, вежбе, групни рад, семинарски рад, дискусије, консултације.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе
поена
Завршни испит
активност
у току
предавања
10
писмени испит
практична настава
10
усмени испит
колоквијуми
20
семинари
20

поена

40

