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1. Да ли је социологија егзактна или хуманистичка наука?  
2. Шта је социологија?  
3. Шта одликује глобални социолошки приступ?  
4. Шта је предмет социологије?  
5. Шта све обухвата појам друштвена појава?  
6. Шта проучава микросоциологија?  
7. Који је појам супротан појму детерминизам?  
8. Које су главне фазе научног (социолошког) истраживања?  
9. Из којих наука је пренета анкета као техника за прикупљање података?  
10. Колико нивоа постоје у примени упоредног метода у социологији?  
11. Који је метод незаменљив у социологији?  
12. Ко је оснивач позитивизма?  
13. Које су савремене социолошке теорије?  
14. По чему се разликују појмови: друштво, природа, култура?  
15. Зашто је закон поделе рада најопштији друштвени закон?  
16. Шта је друштвена производња?  
17. Зашто су својински односи главни производни односи?  
18. Које су разлике између лидера и менаџера?  
19. Шта је примарни циљ робне производње?  
20. У којој историској епохи се јавља новац?  
21. Чиме је условљен однос човека и природе?  
22. Шта је социологија Балкана?  
23. Шта је демографија?  
24. Које су могућности и границе популационе политике?  
25. Шта су услови научно-техничке револуције?  
26. Шта је футурологија?  
27. Да ли је екологија научна дисциплина?  
28. Које су битне димензије глобалног друштва?  
29. Шта је друштвена улога?  
30. Која је примарна људска заједница?  
31. Шта је полигамија?  
32. Које су друштвене функције модерне породице?  
33. Шта су етничке заједнице?  
34. У чему је разлика између народа и нације?  
35. Који су основни облици својине?  
36. Шта је елита?  
37. Која су два основна типа насеља?  
38. У којој средини се обављају сељачки радови?  
39. Шта се убраја у забавно-рекреативне установе?  
40. Шта су друштвене организације?  
41. Који су саставни елементи државе?  
42. Који су главни типови државе?  
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43. Какав је однос права, обичаја и морала?  
44. Који су битни елементи организационе структуре сваке политичке странке?  
45. Које су врсте друштвених промена?  
46. Какав је утицај традиције на друштвени развој?  
47. Шта је глобализација?  
48. Како нова технологија успоставља нову економију?  
49. Ко ствара културу?  
50. Шта је симбол?  
51. Шта је евроцентризам?  
52. Да ли је подкултура нижа култура?  
53. Чему служи језик?  
54. Које друштвене групе стварају жаргонски језик?  
55. Шта је магија?  
56. Шта је фетишизам?  
57. О чему говори мит?  
58. Шта је основни садржај бајки?  
59. Ко је бог вина и пијанства?  
60. Шта је религија?  
61. Шта је то сотерологија?  
62. Шта је Талмуд?  
63. Шта је Јеванђеље?  
64. Шта је теологија?  
65. Да ли будизам има врховно божанство?  
66. Који је основни став Курана?  
67. Шта је фундаментализам?  
68. Да ли је потреба за религијом трајна или пролазна?  
69. На чему се заснива традиционални морал?  
70. Шта је стваралачки морал?  
71. Да ли је уметност и сазнајна делатност?  
72. У чему се уметност разликује од свих других културних форми?  
73. Зашто је појам стила у уметности предмет социологије?  
74. Да ли се масовна култура одликује *космополитским карактером*?  
75. На шта кич као творевина подсећа?  
76. Шта је уметничко дело?  
77. Шта је подкултура?  
78. Шта је елементарна социјализација?  
79. За кога кажемо да је стваралачка личност?  
80. Шта значи бити конформист?  

 


