УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: Социологија
Основни студиј

Трећа година студија

Пун назив предмета

СОЦИОЛОГИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА

Катедра

Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

СО 6-5/2
Наставник/ -ци
Сарадник/ - ци

Статус предмета

Семестар

ECTS

Изборни

VI

4

Доц. Др Златиборка Попов-Момчиновић
Доц. Др Златиборка Попов-Момчиновић

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. Спозна појам цивилног друштва у контексту његовог настанка
2. Спозна појам цивилног друштва у контексту његовог развоја
Исходи учења
3. Спозна појам цивилног друштва у контексту његовог значаја за демократизацију и развој
еманципаторске свијести и прогресивних друштвених покрета као колективних актера цивилног
друштва
Условљеност
нема
Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски рад, консултације
1. Настанак и развој цивилног друштва
2. Дихотомија цивилно друштво-држава Error! Reference source not found.
3. Савремене иновације појма цивилног друштва Error! Reference source not found.
4. Демократија и цивилно друштво
5. Социјализам: затворено уместо цивилног друштва
6. Посткомунизам, цивилно друштво и демократија
7. Рат, етнички сукоби и цивилно друштво
8. Потиснуто цивилно друштво у недемократским режимима
Садржај
9. Друштвени покрети- колективни актери цивилног друштва
предмета по
10. Социолошке теорије друштвених покрета (Чикашка школа, Ален Турен, Роберто Мелучи, Чарлс
седмицама
Тили...)
11. Класични друштвени покрети и раднички покрет као парадигма класичних друштвених покрета
12. Алтернативни друштвени покрети и еколошки покрет као парадигма алтернативних друштвених
покрета
13. Женски покрет као класични и алтернативни друштвени покрет
14. Антиглобалистички покрет
15. Главне контроверзе савремених кретања у цивилном друштву и у контексту бх. друштва
16. Феминизација цивилног друштва у различитим друштвено-политичким оквирима
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Civilno društvo i demokratija. Beograd: Čigoja
štampa, Građanske inicijative i Fakultet političkih
Pavlović, V.
2004.
nauka Beograd
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Pavlović, V.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Društveni pokreti i promene. Beograd: Službeni
glasnik

2006.

Savremena politička sociologija. Beograd:
Službeni glasnik

Neš, K.

Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Допунска литература
Назив публикације, издавач

2006.
Година

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)

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

20

20%

50
100

50%
100 %

