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

I година студија

ГЛОБАЛИЗАЦИЈА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 9-3/3
изборни
Наставник/ -ци
др Драгомир Вуковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS
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5

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
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ЛВ
П
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ЛВ
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3
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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 различите приступе у анализи глобалних друштвених промјена и да увиди истраживачке
налазе тих промјена,
Исходи учења
2.спозна теорије о глобализацији,
3.спозна постулате о глобализацији,
4.настајање глобалног цивилног друштва.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

нема
Теорисјка анализа, дискусије,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи,групни рад и
презентације.
1.Упознавање са садржајем курса, литературом и изворима података
2. Теоријска валоризација кључних појмова: глобализација, глобализам, глобалност, интернационализација,
глокализација, алтерглобализација, хиперглобализам, скептицизам, трансфомрационализам
3. Теоријско разликовање између схватања глобализације као идеолошког пројекта, односно мита и
глобализације као објективног друштвеног процеса
4. Сагледавање глобализације у контексту димензија: економија, култура, политка, екологија, технологија,
миграције, медији, рат и цивилно друштво
5. Теорије о глобализацији и њихови основни постулати
6. Основни показатељи економске глобализације и различита тумачења постојећих података
7. Показатељи глобализације културе и расправа о питању хомогенизација, хибридизација, хетерогенизација
култура
8.Дилема глобализације: поткопавање националног суверенитета или јачање националне државе
9. Сагледавање друштвених промјена у националним друштвима са становишта космополитизма и настананка
нових глобалних друштвених класа
10.Политичке посљедице економске глобализације, еколошке последице
11. Настајање глобалног цивилног друштва: алтерглобалистички, вјерски и национални покрети усмјерени
против глобализације
12. Различита схватања будућности глобализације - дилема крај глобализације или глобализација као
незаустављив процес
13. Алтернативе постојећој економској глобализацији: различите стратегије држава, корпорација и цивилног
друштва

Аутор/ и
Вулетић, В.
Back, U.
Милошевић, Б.
Аутор/ и
Castels, M.
Castels, M.
Гиденс, Е.
Сорос, Џ.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

14. Значај урбане културе за глокализацију и цивилно друштво у Европи
15. Могућности урбане културе и цивилног друштва на Балкану
16.Припрема за испит
17.Испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Глобализација-мит или стварност, Београд: Завод
2003.
за издавање уџбеника и наставна средства
Što je globalizacija?, Zagreb
2003.
Социологија и савремени свет, Нови Сад:
Фулозофски факултет
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Uspon umreženog društva, Golden marketing, Zagreb
2000.
Moć identiteta, Golden marketing, Zagreb
2003.
Одбегли свет, Београд
2005.
Криза глобалног капитализма, Самиздат Б92
2003.
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.ba

Странице (од-до)

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
10

10%
10%

30

30%

50
100

50%
100 %

