
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Менаџмент 

Врста и ниво студија: Мастер академских студија 

Назив предмета: Социологија спорта 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Коковић Драган, Шљукић Срђан 

Статус предмета: обавезни за модул 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са друштвеним чиниоцима који утичу на структуру и 

функционисање спортске организације, са историјским, антрополошким и социолошким аспектима 

спорта. Један од циљева је да се укаже на скривене (латентне), али суштинске везе и односе између 

спортских феномена и дубљих антрополошко-социолошких структура које их детерминишу, што 

омогућује њихово објективније сагледање и боље разумевање. 

Исход предмета  

Студенти ће бити оспособљени за примену знања о интеракцији између друштвених и спортских 

феномена и процеса, као и знања о друштвеним факторима који утичу на вредновање, успех и менаџмент 

у спорту . 

Садржај предмета 

Социо-културно окружење и спорт. Савремени начин живота и спорт. Друштвена стратификација и 

спорт. Друштвене функције и спорт (манифестне и латентне функције). Локална заједница и спорт. 

Национална култура, национални карактер и спорт. Дух поднебља и спорт. Организациона клима, 

организационе стратегије и спорт. Спорт као друштвена институција, друштвена моћ и спорт, друштвена 

покретљивост и спорт, феномен спортске публике, управљањеспортском публиком, могућност 

хуманизације спорта. 
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Број часова  активне наставе Остали часови: 

0 Предавања: 

4 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

4 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: предавања и семинари.  

Практична настава: групни и индивидуални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15.00 усмени испт 40.00 

практична настава 15.00   

семинарски рад 30.00 ..........  

 

 


