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

Основни студиј
Tрећа година студија
СОЦИЈАЛНА АНТРОПОЛОГИЈА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 5-4
обавезан
Наставник/ -ци
Проф. др Биљана Милошевић Шошо
Сарадник/ - ци
Асистент Маја Куљић

Семестар

ECTS

V

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. Направе разлику између социјалне и културне антропологије, етнологије и етнографије, а затим
и образложе њихов значај за разумијевање социолошких проблема и опишу њихов допринос у
изградњи социолошког знања;
2.Наброје, опишу и упореде главне теоријске приступе неколико најважнијих антрополошких
теорија (функционализам, антрополошки структурализам, теорија отуђења и еманципације,
Исходи учења
интерпретативна антропологија);
3. Разумију и објасне међуутицаје појединца, друштва и културе, нарочито утицаје културе на
развој индивидуе и друштва;
4.Дефинишу, разумију и демонстрирају значај сљедећих појмова за разумијевање и обликовање
друштвене и културне стварности: идентитет и идентификација, традиција, традиционализам,
акултурација, дифузија културних елемената, етноцентризам, културни релативизам
Условљеност
нема
Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1.Антропологија као друштвена наука
2.Главни утемељивачи антропологије
3.Људска природа и антропологија
4.Класичне и савремене антрополошке теорије
5.Настанак антиинтелектуалаца ( Тејлор и Боас)
6.Од ирационалности до корисности у интергисању културе( Бенедеикт,Кребер,Стјуард, Вајт)
7.Трансцедентност друштва ( Диркем)
Садржај
8.Објективност и субјективност у проучавању људских друштава (Браун, Причард)
предмета по
9.Култура и човјекова урођена природа
седмицама
10.Функционализам Бронислава Малиновског
11.Антропологија у савременом свијету
12.Нови идентитети и њихову отпори савременизацији
13.Маргиналност и опирање глобализацији
14.Изучавање одбачености и експлоатације помоћу културе
15.Припрема за испит, консултације
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Аутор/ и
Hac,E
Фабијети, У. и др.

Аутор/ и
3. Мос, М.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Antropoloske teorije 1-2, BIGZ, Beograd;
Увод у антропологију, Београд: Clio
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Социологија и антропологија, Београд: Просвета

Година
1979
2002

Странице (од-до)
8-280;7-200
193-224 ; 247-257

Година
1982

Странице (од-до)

. Делијеж, Р. (2012)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Историја антропологије, Београд: XX век;
2012
Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум
нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад
Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
http://www.ffuis.edu.ba/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

11-74;109-139,156-224
Бодови
Проценат
10
20

10%
20%

20

230%

50
100

50%
100 %

