Табела 5.1 Спецификација предмета на студијском програму докторских студија
Назив предмета: Жене и религија
Наставник или наставници: Кубурић Зорица, Савић Л. Свенка
Статус предмета: И
Број ЕСПБ: 10
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање са светским религијама, учењима, верском праксом и ставовима према жени; упознавање са
методологијом емприријских истраживања религије и положаја жена у светским религијама; планирањем
истраживања, технике истраживања и статистичком обрадом података; разумевање савремених кретања у
обасти равноправности полова и религије, религијског искуства; религијских ставова и система вредности.
Исход предмета
Усвајање знања из области социологије и психологије религије; овладавање методама и техникама научног
истраживања религије путем сагледавања емпиријских истраживања религије и односа према жени;
сагледавање религије и односа према жени као предмета научних истраживања; развијање односа
поштовања и верске толеранције.
Садржај предмета
Теоријска настава
Дефинисање основних појмова који су повезани с религијом; одређење структуре и функције религије и
религијских институција у модерном друштву; разумевање односа светских религија према жени; религија
и ставови према сексуалности, утицај религије на брак и породицу.
Практична настава
Прикупљање одговарајуће грађе за семинарски рад / дисертацију и њена научна обрада; проучавање
прегледне литературе и истраживачких студија из социологије и психологије религије.
Препоручена литература
1. Ђуро Шушњић Религија Београд: Чигоја штампа 1998
2. Малком Хамилтон Социологија религије Београд: Клио 2003
3. Зилка Спахић Шиљак Жене, религија и политика; Анализа утицаја интерпретативних религијских
традиција на ангажман жена у јавном животу Босне и Херцеговине – јудаизам, хришћанство, ислам
(докторска дисертација, Универзитет у Новом Саду) Сарајево: ИМИЦ 2007
4. Зорица Кубурић Религија, породица и млади, друго издање Нови Сад: ЦЕИР 2008
Број часова активне наставе
Предавања
3

Вежбе

ДОН

Студијски истраживачки рад
4

Остали часови

Методе извођења наставе
Теоријска настава: предавања, консултације, дискусије; СИР: консултације приликом израде семинарског
рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

поена

семинар-и

70

Завршни испит
писмени испит

поена
30

