УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
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Студијски програм: Социологија
II циклус студија
Пун назив предмета
Катедра

I година студија

АКЦИОНА СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 9-3/4
изборни
Наставник/ -ци
др Лазо Ристић, редовни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

I

5

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
3
2
0
77,7
51,8
0
1,7
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
75h
129.5h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
204.5h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1.спозна појам и сврху акционог истраживања,
2.спозна основне принципе и фазе у акционим истраживањима
Исходи учења
3.спозна могућност организовања валститиг акционог истраживања,
4.презентује и анализира добијене податке у акционом истраживању.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Gilli, A.G.
Greenwood, D.J.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

нема
Теорисјка анализа, дискусије,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи, израда нацрта
пројекта за акционо истраживање.
1.Појам и сврха акционих истраживања
2.Субјекти у акционим истраживањима. Питање односа моћи и етике
3.Однос према позитивистичкој парадигми
4.Однос према тумаченој парадигми
5.Однос према дијалектичкој парадигми
6.Основни принципи и фазе у акционим истраживањима
7.Класични типови у области примјене акционих истраживања
8.Савремени типови у области примјене акционих истраживања
9.Осмишљавање властитог акционог истраживања
10.Оруђа и дијалог у акционим истраживањима
11.Конференција заинтересованих страна у акционом истраживању
12.Анализа примјера спроведених акционим истраживањем
13.Истраживање о разрађеном плану властитог пројекта
14.Провођење плана властитог пројекта акционог истраживања
15.Презентовање и анализа добијених података у акционом истраживању
16.Припрема за испит
17.Завршни испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Kako se istražuje, Zagreb: ŠK
1974
Introducion to Action Researc for Social Change,
London:Sage Publications

Странице (од-до)

Gustavsen, B.
Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

New forms knowlegeproduction and the role of action
research, Vol1
Допунска литература
Назив публикације, издавач

Година

Врста евалуације рада студента
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј
студија случаја – групни рад
тест/ колоквијум
рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
практични рад
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
www.ffuis.edu.bа

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
10

10%
10%

30

30%

50
100

50%
100 %

