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

Основни студиј
Трећа година студија
САВРЕМЕНО ДРУШТВО
Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 5-1
обавезан
Наставник/ -ци
Проф. др Драгомир Вуковић
Сарадник/ - ци
Мр Миле Вукајловић

Семестар

ECTS

V

7

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
3
0
2*15*1
3*15*1
0
1
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 3*15 = 75(W)
2*15*1 + 3*15*1 =75( Т)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
75+75=150( Uopt)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. се упозна са истраживачим резултатима и социолошким објашњењима савремених
Исходи учења
друштава
2. критички промишља о процесима у савременим друштвима
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Условљеност
Наставне методе

Положен испит из Увода у социологију
Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..

Садржај
предмета по
седмицама

1. Увод у студије савременог друштва
2. Интернаучни и интердисциплинарни приступ у проучавању савременог друштва
3. Социолошки приступ проучавању савременог друштва
4. Глобализацијски процеси у савременом друштву
5. Регионализација као друга страна глобализације
6. Модернизација. Утицај техничке рационалности на глобализацијски процес
7. Национално и космополитско у глобализацијским процесима
8. Социокултурне специфичности друштвеног развоја- с ону страну регионализма
9. Могућност цивилног друштва и његови актери. Значај урбане културе
10. Глобалне промене и постсоцијалистичка трансформација
11. Могућности цивилног (грађанског) друштва на Балкану
12. Промена друштвене структуре у постсоцијализму: пример српског друштва
13. Глобализацијске могућности локалних заједница. Село и сељаци у модернизацији
14. Тржиште и демократија као институционални оквир савремених друштава
15. Значај социокултурног капитала за развој савремених друштава

Аутор/ и
Милошевић, Б.
Вулетић, В.
Аутор/ и
Милић, А.
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Социологија и савремени свет, Нови Сад:
2007
Филозофски факултет
Глобализација- мит или стварност, Београд: Завод
2003
за уџбенике
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Друштвена трансформација и стратегије
2004
друштвених група, Београд: ИСИФФ
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10
10%

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

10

10%

30

30%

50
100

50%
100 %

Завршни испит

Web страница
Датум овјере

нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
http://www.ffuis.edu.ba/faculty/studyplan/32/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

