
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет Пале 

 

Студијски програм: Социологија 

II циклус студија I година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА  ДРУШТВЕНИХ  ПОКРЕТА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО  9 -4/3 изборни I 5 

Наставник/ -ци др Владимир Вулетић, редовни професор 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 2 0 77,7 51,8 0 1,73 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
75h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
129.75h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско: 
204.75h семестрално 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1.спозна појам друштвеног покрета, 
2.спозна појам социологије друштвеног покрета, 
3.спозна однос између вриједности и идеологије и друштвених покрета, 
4.спозна однос између политичке власти и друштвених покрета. 
 

Условљеност нема 

Наставне методе 
Теорисјка анализа, дискусије,интерактивна предавања, интерактивно учење у групи. 
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Појам друштвеног покрета 
2.Социологија друштвеног покрета 
3.Савремено друштво и друштвени покрети 
4.Стари и нови друштвени покрети 
5.Вриједности и друштвени покрети 
6.Идеологија и друштвени покрети 
7.Еколошки покрет 
8.Мировни друштвени покрети 
9.Антиглобалистички покрети 
10.Синдикални покрети 
11.Феминистички (родни) покрети 
12.Друштвени интереси и друштвени покрети 
13.Политичка власт и друштвени покрети 
14.Невладине организације 
15.Демократија и друштвени покрети 
16.Сајбер заједнице и друштвени покрети 
17.Интернет и друштвена умрежавања 
 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Kodoma, K. 
The futureof the peace movements, Lund univ. Press, 
land 

1998.  

Зборник радова Синдикат и друштво у транзицији, Београд   

                                                           

  



Павловић, В. Друштвени покрети и промене 2007.  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

    

Обавезе, облици 
провјере знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 10 10% 

студија случаја – групни рад   

тест/ колоквијум 30 30% 

рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

практични рад   

Завршни испит 

завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница www.ffuis.edu.ba/ 

Датум овјере  

 


