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45h
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Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. мериторно истражује и анализира развој социолошког мишљења
2. на основу истраживачких увида адекватно евалуира социолошку мисао унутар друштва;
Исходи учења
3. дефинише и разумје базичне појмове и процесе у оквиру социологије
4.примјењује стечено знање при разликовању различитих развојних фаза и етапа
одређенесоциолошке појаве
Условљеност
нема
Теорисјка анализа,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи,
Наставне методе групни рад и презентације,
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

1.Настанак и развој социологије.
2.Појам социологије и њено предметно одређење. Појам друштва у социологији.
3.Појам метода у социологији. Истраживачке технике у социологији
4.Рад и људске потребе у анализи друштва. Вриједности
5.Суштина, елементи и димензије друштвене структуре. Подјела рада
6.Социјална стратификација и класна структура. Професија7.Појам и врсте друштвених група.
Садржај
8.Функције породице у савременом друштву. Историјски развој и типови породице
предмета по
9.Нација, национални идентитет и национализам. Род, племе и народ.
седмицама
10.Настанак и развитак државе. Типови и облици државне власти
11.Политичке партије, типологија, структура и организација политичких партија. Бирократија
12.Суштина друштвене појаве и друштвеног процеса. Друштвени односи, друштвене творевине
13.Култура, умјетност, идеологија.
14.Религија, наука, филозофија
15.Морал- највећа вриједност у друштву
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Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
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Аутор/ и
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Savremeni poziv sociologije, IP Veselin Masleša
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1965
Sarajevo
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Врста евалуације рада студента
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присуство предавањима/ вјежбама 10
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позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
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