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

I година студија

ИСТРАЖИВАЊЕ ЕТНИЧКИХ ОДНОСА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 9-4/1
изборни
Наставник/ -ци
др Биљана Милошевић Шошо, ванредни професор
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

I

5

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
1
0
51,8
25,9
0
1,7
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
45h
77,7h
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):
122,7h семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1.спозна опште теоријске приступе истраживању етничких односа,
2.спозна најзначајније теорије на плану истраживања етничких односа,
Исходи учења
3.спозна теорије и истраживачке процесе,
4.да презентује властити план истраживања етничких односа.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Едвард, С.
Даглас, К.
Фиск, Џ.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

нема
Теорисјка анализа, дискусије,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи, израда нацрта
пројекта за истраживање етничких односа.
1.Општи теоријски приступи истраживању етничких односа
2.Најзначајније теорије на плану истраживања етничких односа
3.Терија модернизације
4.Теорије етничког такмичења и сегрегације
5. Експланаторни досези и ограничења теорије етничког такмичења
6.Експланаторни досези и ограничења теорије модернизације
7.Експланаторни досези и ограничења теорије сегрегације
8.Примјена различитих теорија у истраживањима етничких односа у БиХ
9.Извори и начини прикупљања података и њихова веза са најважнијим теоријама
10.Извори података- посматрање
11.Извори података- биографски метод
12.Могућности примјене и ограничења званичних статистичких евиденција
13.Могућности примјене и ограничења анкетних истраживања
14.Теорија и истраживачки поступци
15.Презентовање властитог плана истраживања етничких односа
16.Припрема за испит
17.Завршни испит
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Култура и инперијализам,
Медијска култура
Популарна култура

Alan Stuart
Herbert, G.
Аутор/ и

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

News Culture, Philadelphia: University press
Popular Culture and Hight Culture. New York: Basic
Books
Допунска литература
Назив публикације, издавач

1999.

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.ba

Странице (од-до)

Бодови

Проценат

10
10

10%
10%

30

30%

50
100

50%
100 %

