УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Филозофски факултет Пале
Студијски програм: Политикологија и међународни односи
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
I година студија
ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА
Катедра за социологију- Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

ECTS

II

6

ПМ2-2
обавезни
Наставник/ -ци
др Драгомир вуковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
3
2
0
63
42
0
1.4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
105h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
180h семестрално
Исходи учења
Упознавање студената с темељним проблемима човјек аи друштва
Условљеност
Нема услољености
Наставне методе Предавања, вјежбе, консултације.
Предмет опште социологије и њени задаци и циљеви
Историјско разумијевање феномена друштва и државе: карактеристике и тенденције
Облици друштвене свијести и представе о стварности
Теоријска и методолошка разграничења друштвених наука
Фазе у развоју друштва кроз историју (Конт – Маркс)
Друштвени систем као производ принуде и сагласности
Развој социолошке мисли од Бекона: успостављање новог антрополошког приступа
Садржај
I парцијални испит
предмета по
Конт – идеолог грађанског друштва и његов позитивизам
седмицама
Главне теоријске оријентације у савременој социологији
Етничке заједнице (хорда, род племе, народ, нација)
Друштвена стратификација – класе, касте, сталежи и слојеви
Друштвена покретљивост
Типологија глобалних друштава
Узроци, облици и правци друштвених промјена
Друштва у транцзицији: демократске промјене и матрица глобализма
II парцијални испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Гиденс, Е.
Социологија, CID, Подгорица
1998
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Кин, Џ.

Цивилно друштво ,Филип Вишњић ,Београд

2003

Поповић, М.

Проблеми друштвене структур, Култура, Београд

1967

Аутор/ и
Печујлић, М.
Фукојама, Ф.
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

15-63, 232-266

Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Глобализација – два лика света, Гутенбергова
2002
галаксија, Београд
Крај историје и последњи човек, CID, Подгорица
1997
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
10
10%

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад

10
---30
-------

10%
----30%
-------

завршни испит (усмени/ писмени)

50
100

50%
100 %

Завршни испит
УКУПНО
Web страница
Датум овјере

