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

Основни студиј
Трећа година студија
СОЦИЈАЛНИ РАД СА ПОРОДИЦОМ И ДЕЦОМ
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СР 6-1
обавезан
Наставник/ -ци
Проф. др Миланка Миковић
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

VI

6

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. разумеју различите породичне процесе и проблеме
2. користити смернице за препознавање ризика којима је изложена породица
Исходи учења
3. проводити процес планираних промена у породици у оквирузштите њених чланова, посебно деце
4. примењивати услуге из области социјалне заштите код породица под ризиком
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

нема
Предавања, вежбе, семинарски рад
1. Дефиниција, појам и типови породице
2. Друштвене промене и породица
3. Изазови савремених породичних промена
4. Брачни и ванбрачни односи- проблеми и решења
5. Развод брака- посредовање, додела деце за бригу и одгој, уређење односа, измена одлука
6. Поступак усвојења: законска регулатива, искуства и интервенције социјалних служби
7. Хранитељство и хранитељске породице
8. Социјални рад у решавању породичних проблема (деизинтегрисаних породица)
9. Провођење социјалних мера у случајевима занемаривања и злостављања деце
10. Поступање код породичног насиља
11. Поступање са једнородитељским и рекомпонованим породицама
12. Рад са социјално угроженим и маргинализованим породицама
13. Социјални рада са породицама деце са поремећајима понашања и сметњама у развоју
14. Социјални рад у превенцији породичних проблема
15. Консултације и припреме за испит

Аутор/ и
Миловановић, М. и Краговић,
Т.
Жегарац, Н.
Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Подручија социјалног рада, Београд: Удружење
стручних радника социјалне заштите Србије
У лавиринту социјалне заштите, Београд: ФПН
Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Странице (од-до)

1998
2014
Година

Странице (од-до)

2009
Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10

Проценат
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

20

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)

