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

Основни студиј
Четврта година студија
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ГРУПОМ
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

ECTS

СР 7-4
Обавезан
VII
Наставник/ -ци
Ван. проф. Санела Башић
Сарадник/ - ци
...који изводе предмет/ титула, име и презиме, звање наставника

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. дефинисати и разликовати појмове који се вежу за рад са групом
Исходи учења
2. препознати, објаснити и класификовати групе у социјалном раду
3. препознати и применити технике које се користе у раду са групом
4. водити самостално социјални рад у групи
Условљеност
нема
Наставне методе Предавања, вежбе, практичан рад
1. Историјат социјалног групног рада
2. Модели групног социјалног рада
3. Когнитивно-бихевијорални модел
4. Групе самопомоћи
5. Групни рад у здравству
6. Групни рад код болести зависности
7. Групни рад у породици
Садржај
8. Групни рад са непотпуним породицама
предмета по
9. Групни рад са родитељима
седмицама
10. Групни рад са децом и адолесцентима
11. Групни рад са насилницима и жртвама насиља
12. Групни рад са сиромашнима и социјално искљученима
13. Групни рад са избеглицама и мигрантима
14. Методологија и мерења у групном социјалном раду- проблеми и решења
15. Консултације и припреме за испит
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Аутор/ и
Ђукановић, Б и Филиповић,
С.

Аутор/ и
Ајдуковић, М.
Обавезе, облици
провјере знања и

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Групни социјални рад, Нови Сад: ИКЗС
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Групни приступ у психосоцијалном раду, Загреб:
друштво за психолошку помоћ

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе

Година
2010

10-550

Година
1997

Странице (од-до)

Странице (од-до)
1-369

Бодови

Проценат

оцјењивање

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

10
20

10%
20%

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)

