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Студијски програм: Политикологија и међународни односи
I циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

II година студија
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Катедра за социологију- филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ПM4-3
обавезан
Наставник/ -ци
др Бисерка Кошарац, ванредни професор
Сарадник/ - ци
Маја Куљић, асистент
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84
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0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
90h
126h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
216h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. овлада садржајима савремених социјалних и политичких теорија
Исходи учења
2. анализира основне проблеме савремених друштава као што су: проблеми модернизације,
транзиције и (дез)интеграције
Условљеност
Положени испити из Увода у теорију политике и Теорија политике
Наставне методе Теоријска анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1. Преглед савремених социјалних и политиколошких теоријских оријентација
2. Консензус и конфликт: жилавост структуралног функционализма и његова критика
3. Новомарксистичке теорије (критичка теорија и структурални марксизам)
4. Новомарксистичке теорије (економска социологија, теорија модерног свјетског система и теорија
игара)
5. Савремени симболички интеракционизам
6. Феноменолошка оријентација и етнометодологија
Садржај
7. Теорија размјене и савремена бихевиорална теорија
предмета по
8. Феминистичка теоријска оријентација у савременој социологији и политичкој науци
седмицама
9. Новоструктуралистичка теорија, теорија система и теорија друштвених мрежа
10. Покушаји микро-макро повезивања приступа и теорија
11. Приступи модернизацији, транзицији и (дез)интеграцији савремених друштава
12. Приступи проблемима глобализације, регионализације и локализације
13. Демографски прираштај, сиромаштво и настанак економских елита
14. Монополизација моћи, глобални интервенционизам и пораст насиља
15. Проблем опадања репутације државе и настанак “ризичног друштва”
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Рицер, Ж.
Сувремена социологијска теорија, Загреб: Глобус
1997
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Социологија и савремени свет, Нови Сад:
Милошевић, Б.
2007
Филозофски факултет
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Обавезе, облици
провјере знања и Предиспитне обавезе
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

оцјењивање

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

10
10
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30

30%

50
100

50%
100 %

Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
Web страница
Датум овјере

