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

Основни студиј
Четврта година студија
КУЛТУРА РЕЛИГИЈА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 8-3
Обавезан
Наставник/ -ци
Проф.др Биљана Милошевић Шошо
Сарадник/ - ци
Мр Бојан Ћорлука

Семестар

ECTS

VIII

5

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.Разликује етапе развоју религије са својим карактеристикама,
Исходи учења
2.Основним догматским појмовима религија које су предмет проучавања ,
3.Основним ритуалима религија које су предмет проучавања,
4.Основним поставкама социјалног учења религија које су предмет проучавања
Условљеност
нема
Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1.Проблемска област религије са социолошког аспекта
2.Услови појаве социологије религије
3.Класичне теорије
4.Теорије о тумачењу религије XX вијека
5.Религија као објекат социолошке спознаје
6.Социодинамика религије
7.Политеистичке религије
Садржај
8.Монотеистичке религије
предмета по
9.Кутура и религије
седмицама
10.Религије као део традиције
11.Религије и други облици културе
12.Религија и наука
13.Религија и економија
14.Религија и морал
15.Религија,породица,дрђава, политика
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Аутор/ и
Безњук,Д.
Елијаде, М.
Аутор/ и
Цвитковић, И.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Увод у социологију религије, Београд
Водич кроз светске религијe , Београд:Народна
књига
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Религије сувременог свијета,Сарајево

Година
2004

Странице (од-до)
5-190

1996
Година
2002

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

Странице (од-до)
100-360

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

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)

