УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: Социологија
Пун назив предмета
Катедра

Основни студиј
Прва година студија
ИСТОРИЈА СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Изборни
СО 2-5/2
Наставник/ -ци
Проф. др Миланка Миковић
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

II

4

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
2*15*1
2*15*1
0
1
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 2*15 = 60(W)
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
60+60=120(Uopt)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. упозна историјске процесе развоја социјалног рада
2. разуме и објасни повезаност између развоја социјалног рада и економске, политичке, културне
Исходи учења
историје
3. да упозна и разуме процес професионализације и академизације социјалног рада
4. да упозна и разуме скривену историју социјалног рада
Условљеност
нема
Наставне методе Интерактивна предавања, теоријске анализе, емпиријска истраживања, вежбе, консултације
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Bašić, S.
Babović, M.
Аутор/ и
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1. Корени и развој социјалног рада- компаративни приступ
2. Начини ношења са социјалним проблемима у историји
3. Социјално-заштитне активности у БиХ у току османлијског периода
4. Социјално-заштитне активности у БиХ за време Аустро-Угарске управе
5. Социјално-заштитне активности у Краљевини СХС и Југославији до II светског рата
6. Социјално-заштитне активности у БиХ између два светска рата
7. Настанак професионалног социјалног рада у СФРЈ
8. Социјални рад у СР БиХ
9. Процес професионализације и академизације социјалног рада
10. Социјални рад у периоду Грађанског рата 1992-1995
11. Социјални рад у постсоцијалистичкој и постратној БиХ
12. Социјални рад Европске Уније
13. Структура услуга и институција социјалног рада у РС и ФБиХ
14. Скривена историја социјалног рада
15. Консултације и припреме за испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Socijalno-zaštitne aktivnosti i socijalni rad u BiH (19182008), Sarajevo: Fakultet političkih nauka
Izazovi nove socijalne politike, Beograd: Secons
Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Странице (од-до)

2010
2010

21-73

Година

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум
нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад

20

20%

50
100

50%
100 %

Завршни испит

Web страница
Датум овјере

нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
http://www.ffuis.edu.ba/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

