
Биографија Владимира Вулетића 

 

Владимир Вулетић (1965) рођен у Панчеву. Након завршетка панчевачке 

Гимназије уписује Филозофски факултет у Београду. Дипломирао је 1990, магистрирао 

1996. и докторирао 2002. године на Одељењу за социологију Филозофског факултета 

Универзитета у Београду. 

Од 1991. до 1994. године био је запослен као асистент на Филозофском 

факултету у Никшићу, а затим до 1995. на Филозофском факултету у Новом Саду. На 

Филозофском факултету у Београду запослен од 1995. на предметима Увод у 

социологију, Општа социологија. Током рада на факултету уводи нове курсеве Увод у 

студије глобализације, економска глобализација, глобализација културе и Социологија 

глобализације. У звање редовног професора изабран 2014. године. Као гостујући 

наставник предавао на мастер студијама Факултета политичких наука у Београду и на 

основним студијама Саобраћајног факултета у Београду, као и на 

Интеруниверзитетском центру у Дубровнику. 

Објавио научне студије: Глобализација – актуелне дебате (2006, Градска 

библиотека Зрењанин); Између наиционалне прошлости и европске будућности (2008, 

Службени гласник, Београд); Глобализација – тематске свеске (2009, Завод за 

издавање уџбеника, Београд); Политичка елита Србије и ЕУ (2013, Klett, Београд); 

приредио је зборник Глобализација – мит или стварност (2003, Завод за уџбенике, 

Београд); Аутор је средњошколског уџбеника Социологија за III разред средње 

стручних школа и IV разред гимназија (2012, Klett, Београд);   Коатуор је ранијег 

средњошколског уџбеника (2010, Завод за уџбенике, Београд) Обајвио више десетина 

научних и стручних радова у земљи и иностранству од којих је више од десет 

штампано у зборницима, а већина у стручним и научним часописима. Комплетна 

научна библиографија професора Вулетића доступна је на страни: 

http://vbs.vbs.rs/cobiss/bibliografije/Y20151208232507-02634.html 

Током два семестра 2002/3. и 2007. године боравио на стручним усавршавањима 

на London School of Economics and Political Sciences у Лондону. Учествовао на више 

научних скупова у земљи и иностранству. Био је ангажован на два велика међународна 
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научно-истраживачка пројекта (DIOSCURI 2003-2008 и INTUNE 2006-2011) и више 

домаћих која су финансирана од стране Министарства науке и просвете. 

Активно учествовао у раду стручних удружења и уредништву социолошких 

часописа. Између осталог био ко-секретар Југословенског удружења за социологију 

(ЈУС) од 1991. до распада Југославије 1992.године. У два мандата био члан 

председништва Српског социолошког друштва (2009 – 2013). Био члан уређивачких 

одбора часописа Социолошки преглед (1997-1999) и Социологија (2007-2011). Као 

представник социолошког удружења у различитим ванфакултетским телима 

промовисао социолошку професију и утицао на подизање њеног угледа и поправљање 

њеног статуса у средњим школама. 

Осим академских, бавио се и другим стручним активностима у области 

истраживања јавног мњења, медија и тржишта.  У периоду о 1996. до 2000. године био 

директор истраживачких центара две агенције за истраживање јавног мњења.  

Као стручни консултант радио на пројектима за многе међународне 

организације (UNICEF, UNDP, SIDA  итд) и домаћа министарства (Министарство 

омладине и спорта, Министарство рада и социјалне политике, Министарство науке и 

просвете) и институције (Стална конференција градова и општина). У области 

неформалног образовања активно учествовао у конципирању и/или извођењу наставе 

које су организовале домаће невладине организације (Центар за демокртију (Политеа); 

БОШ; Београдска школа за политичку изузетност, Истраживачка станица Петница итд). 

У области цивилног друштва, као студент учествовао у оснивању прве 

невладине организације „Зелена пега“ у Панчеву 1987. године, а 2002. био један од 

оснивача удружења грађана Центар за студије глобализације – Pro et Contra“ са 

седиштем у Београду.  

Медијски је активан од студентских дана као члан омладинског погона Радио 

Панчева и листа Панчевац. Од 2002. године редовно објављује колумне у дневном 

листу Политика. У јавности је присутан као политички коментатор и аналитичар 

друштвених збивања.  

Ожењен, отац двоје деце.  


