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

Основни студиј
Трећа година студија
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОЈЕДИНЦЕМ
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СР 5-4
Обавезни
Наставник/ -ци
Ван. проф. Санела Башић
Сарадник/ - ци

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. примени стечена знања и вештине у социјалном раду са појединцем
2. сагледавања и разумевања свих врста тешкоћа са којима се појединац сусреће у савременом
Исходи учења
друштву
3. прикупљања и синтезе података у социјалну анамнезу појединца
4. примени комуникацијске вештине у социјалном раду са појединцем
Условљеност
нема
Наставне методе Предавања, вежбе, семинраски радови
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Урбанц, К.
Видановић, И.
Аутор/ и
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1. Историјски аспекти социјалног рада са појединцем
2. Задаци социјалног рада са појединцем
3. Холистички приступ људским потребама и проблемима
4. Системски приступ у социјалном раду са појединцем
5. Процена стања, потреба, ризика и ресурса појединца
6. Вредност и етика у социјалном раду са појединцем
7. Планирање интервенција, услуга и мера
8. Важност и улога комуникације у социјалном раду са појединцем
9. Противдискриминацијска пракса социјалног рада
10. Методи интервјуисања појединца (слушање, праћење невербалне комуникације, вођење разговора)
11. Писање налаза и мишљења социјалног радника
12. Пружање помоћи примерено специфичностима пола
13. Социјални рад са појединцима са маргине друштва
14. Супервизија као специфичан облик помоћи и подршке појединцу
15. Консултације и припреме за испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Изазови социјалног рада са појединцем, Загреб:
Алинеа
Терапијски модели социјалног рада, Београд
Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Странице (од-до)

2006

1-172

2008

1-220

Година

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

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

нпр. студија случаја – групни рад
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)

