ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ МОДУЛА НА ОСНОВНИМ СТУДИЈАМА
СОЦИОЛОГИЈЕ
1. Модуларна настава
1.1. Студенти социологије бирају, на основу овог Правилника, по један
модул у 6. и 8. семестру основних студија. Модули су организовани тако
да кроз похађање наставе из 4 повезана курса студенти стичу
макроспецијализацију из одређене области. По садашњем наставном
плану, у 6. семестру те области/модули су Економска социологија и
Социологија културе, а у 8. семестру Социологија политике и
Социологија друштвених група и заједница.
1.2. Студенти могу из модула који нису одабрали бирати појединачне
курсеве као слободне изборне курсеве у семестрима који не претходе
семестру у којем се по распореду тај модул налази (нпр. ако су одабрали
модул из Социологије културе могу бирати и Основе социологије
организације из модула Економска социологија у 6. семестру или ако су
одабрали модул Социологија политике могу бирати и Социологију
детињства из модула Социологија друштвених група и заједница 8.
семестру).
1.3. Након испуњених обавеза из свих курсева у оквиру модула, студенти
на крају студија у оквиру додатка дипломи могу добити потврду о
обављеној модуларној настави, што указује на њихову специјализованост
за дату област.
2. Информисање студената о модулима
2.1. Водитељи модула су дужни да студентима представе модул на
завршетку школске године која претходи години у којој се изводи
настава из датог модула, како би студенти на време могли да се одлуче и
евентуално положе испит из уводног курса и тиме стекну бољу
квалификацију за одабрани модул. Уводни курсеви су: Основи економије
за модул из Економске социологије, Социологија културе за модул из
Социологије културе, Социологија политике за модул из Социологије
политике и Социологија породице или Социологија града за модул из
Социологије друштвених заједница.
2.2. Листу изборних предмета у оквиру модула на које студенти могу да
се пријаве утврђује одељење најкасније четири недеље пре почетка
школске године. Листа изборних предмета је саставни део плана
извођења наставе. Листа изборних предмета и овај правилник се истичу
на огласну таблу четири недеље пре почетка школске године.
3. Величина група и селекција кандидата
3.1. Величина група и селекција кандидата се дефинишу у складу са
Правилником о пријављивању предмета Филозофског факултета.

3.2. Како би настава у овиру модула могла да се организује ефикасно,
минимална величина групе по модулу је 10, а максимална једна
половина укупног броја пријављених студената социологије на оба
модула, плус одговарајући број студената са других студијских група који
прописује Правилник о пријављивању предмета Филозофског факултета.
3.3. У случају да се за похађање наставе изборног курса пријави већи
број студената социологије од предвиђеног броја, редослед кандидата за
одобравање похађања наставе утврђује се на основу просечне оцене
коју је кандидат остварио у току студија. Уколико више студената има
исту просечну оцену одобриће се похађање наставе студенту који је
положио више испита из претходне године. Студент који није положио
уводни курс за модул на који жели да се упише добија место на ранг
листи нужно ниже од најнижег места у групи студената који су положили
уводни курс и пријавили се за исти модул, а који су у истој категорији по
просечној оцени и броју положених испита. Студенти који не стекну
право на упис на модул за који се пријавило више студената од броја
предвиђеног овим Правилником, уписује се на други понуђени модул.
3.4. За студенте других студијских група прави се одвојена ранг листа, у
оквиру броја предвиђеног Правилником о пријављивању предмета
Филозофског факултета, а на основу просечне оцене коју је кандидат
остварио у току студија.
4. Пријављивање кандидата
4.1. Пријављивање кандидата за модуле се врши у складу са
Правилником о пријављивању предмета Филозофског факултета.
4.2. Студент се, у року од два дана од завршетка уписног рока,
пријављује за похађање наставе из предмета у оквиру одабраног модула,
тако што Секретару Одељења преда писмену пријаву за модул у којој
наводи име и презиме, број индекса, назив модула за који се пријављује,
редовност студирања, просечну оцену и да ли је положио/ла уводни курс
или не. Рангирање студената извршиће комисија коју из редова
наставника и сарадника бира Одељење. Ранг листа студената, са именом
и презименом, просечном оценом, бројем положених испита и податком
о положеном уводном курсу биће истакнута на огласној табли Одељења.
Студенти два дана по истицању имају право приговора на предочену
листу. Након што водитељи модула размотре приговоре доноси се
коначна одлука о упису студената на модуле. Студенти који закасне са
пријављивањем на модул или доставе нетачне или непотпуне податке,
губе право на рангирање, тј. уписују модул на којем је остало слободног
места.
4.3. Коначна листа изборних предмета из којих ће се настава изводити и
спискови студената који имају право да похађају наставу зa сваки
предмет посебно, објављују се првог радног дана у школској години.

