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

Основни студиј
Трећа година студија
СОЦИОЛОГИЈА СТАНОВНИШТВА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 5-5
Обавезни
Наставник/ -ци
Проф. др Бисерка Кошарац
Сарадник/ - ци
Мр Миле Вукајловић

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.овладају основним знањима и вештинама из области социологије становништва
2.самостално обрађују податке званичних статистичких публикација
Исходи учења
3.конструишу и протумаче различите табеле повезане са различитим структурама и процесима
становништва
4.објасне повезаност кретања становништва и друштвено-културног контекста
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Условљеност
Наставне методе

нема
Предавања, вежбе, семинарски рад, групни рад

Садржај
предмета по
седмицама

1. Појам друштва, становништва и њихов однос. Савремено стање наука о становништву
2. Социолошка анализа становништва
3. Квантитативна и квалитативна социолошка методологија проучавања становништва
4. Историја социолошких теорија о становништву
5. Друштвено-културни контекст природног кретања становништва
6. Социологија миграција -миграције у традиционалним, модерним и постмодерним друштвима
7. Социологија миграција - миграције у бившој СФРЈ; рат и избеглиштво након 90-тих
8. Социјалне, културне и економске последице миграција. Проблем ''одлива мозгова''
9. Савремене теорије демографске транзиције: могућност примене у социологији
10. Старосно-полнае и брачна структура становништв: друштвено-културни контекст
11. Социоекономске и културноантрополошке структурe становништва: друштвено-културни контекст
12. Асоцијације становништва-прединдустријска домаћа заједница: српска породична задруга
13. Асоцијације становништва-традиционално сеоско домаћинство, модерна и постмодерна породица
14. Асоцијације становништва- насеља
15. Популациона политика. Социјални и културни узроци ниског наталитета у друштвима позне
модерности и транзиционим друштвима (пример Р Српска и Р Србија)

Аутор/ и
Бобић, М.
Бобић, М.
Аутор/ и
Бобић, М.
Обавезе, облици

Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Демографија или социологија- веза или синтеза,
Београд: Службени гласник
Постмодерне популационе студије, Београд: ИСИ
ФФ и Чигоја
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Брак и/или партнерство- социолошко-демографска
студија, Београд: ИСИ ФФ и Чигоја
Врста евалуације рада студента

Година

Странице (од-до)

2007

15-245

2001

11-168

Година
2003

Странице (од-до)
7-85

Бодови

Проценат

провјере знања и
оцјењивање

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

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)

