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

Основни студиј
Четврта година студија
СОЦИЈАЛНИ РАД И БОЛЕСТИ ЗАВИСНОСТ
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СР 7-3
Обавезан
Наставник/ -ци
Проф. др Миланка Миковић
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

VII

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. на основу сазнања о настанку, току и третману болести зависности, за правовремено
препознавање особа у ризику од настанка /развоја болести зависности
2. влада знањем из социологије болести зависнасти - социологијом алкохолизма и зависности од
Исходи учења
других супстанци.
3.оспособљени су за даље усавршавање и коришћење стручне литературе и за планирање и
реализацију пројеката и истраживања из области
4. за предузимање мjера у циљу заштите менталног и физичког здравља ових особа.
Условљеност
нема
Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1. Феноменологија и етиологија болести зависности
2. Алкохолизам:дефиниција, епидемиологија
3. Класичне и савремене теорије о узроцима алкохолизма
4. Алкохолизам-болест породичних брачних релација
5. Породица и друштво-значај промјена за породичну и индивидуалну терапију
6. Породица са алкохоличарским релацијама и породицна терапија у лијечењу алкохолизма
7. Наркоманија: дефиниција, епидемиологија
Садржај
8. Социолошке теорије злоупотребе и зависности од супстанци
предмета по
9. Социјално-психолошке и биолошке теорије злоупотребе и зависности од супстанци
седмицама
10. Економске студије зависности од супстанци.
11. Постсоцијалистичка друштва и ризични фактори за употребу супстанци
12. Породица и наркоманија
13. Апстиненцијални синдром и лијечење
14. Друштвене последице злоупотребе и зависности од болести зависности
15. Стигматизација зависника и превенција од болести зависности
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Аутор/ и
Драгишић Лабаш Слађана
Настасић, П.

Аутор/ и
Букелић Ј.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Човек и алкохол у друштву (од подтсицања до
одбацивања), Чигоја, Београд
Болести зависности у адолесценцији. Београд,
Публикум
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Дроге у школскoj клупи, 3.допуњено
издање,Београд

Година

Странице (од-до)

2012

25-212

2011

94

Година
2002

Странице (од-до)
7-20

Зависност од психоактивних супстанци – ПАС
(злоупотебалекова). У: Бабић, М. (ур.), Скрининг у
2001
медицини. Основе раног откривања болести.
Београд, Југословенска фондација против рака
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)

Букелић, Ј., Рамах, А.,
Величковић. Р.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

797-831.

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

20

20%

50
100

50%
100 %

