УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
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Студијски програм: Социологија
Основни студиј
Четврта година студија
Пун назив
предмета
Катедра

ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ ПОРОДИЦЕ
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СР 8-6/1
изборни
Наставник/ -ци Проф. др Бисерка Кошарац
Сарадник/ - ци Асистент Маја Куљић

Семестар

ECTS

VIII

4

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
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2
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0
2*15*So
1*15*So
0
1,6
укупно наставно оптерећење (у сатима,
укупно студентско оптерећење (у сатима,
семестрално)
семестрално)
2*15 + 1*15 =45( W)
2*15*1 + 1*15*1 = 45(T)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
45+45=90(Uopt)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. разуме и објасни изазове са којима се сусрее савремена породица
2. разуме и објасни савремене приступе у проучавању породице код нас и у свету
Исходи учења
3. оспособљавање за самостално емпиријско и акционо истраживање породице
4. професионално оспособљавање студената за практичан рад са породицама у
нашем окружењу
Условљеност Положена Социологија породице 1 и Социологија породице 2
Наставне
Интерактивна предавања, рад у групи, теоријска анализа литературе,
методе
1.Савремена породица: контраверзе и изазови
2. Изазови домаћег и репродуктивног рада у породици
3. Политика државе према породици (РС и БиХ)
4. Породица, рађање, стратегије
5. Сиромаштво и стратегије породица у Републици Српској
6. Породично сиромаштво у сиромашном друштву
Садржај
7. Сроднички односи и стратегије
предмета по
8. Брак и партнерски односи- изазови и проблеми
седмицама
9. Разводи и рекомпозиција породице
10. Једнородитељске породице и друштвена маргинализација
11. Васпитне стратегије у савременој породици и проблеми васпитања деце
12. Интергенерацијиски односи- могући извор сукоба и напетости
13. Породични процеси у земљама транзиције
14. Трансформација и будућност породице
15. Консултације и припреме за испит
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Годин Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење
студента (у сатима семестрално)

а
Milić, A. i dr.
Број 3 часописа
Аутор/ и
Tomanović, S. i dr.
Bobić, M.

Обавезе,
облици
провјере
знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Društvena transformacija i strategije
društvenih grupa, Beograd: ISI FF i Čigoja
Социологија, Београд: Удружење
социолога Србије и Црне Горе
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Jednoroditeljske porodice u Srbiji, Beograd:
ISI FF i Čigoja
Brak i/ili partnerstvo: Sociološko-demografska
studija, Beograd: ISI FF i Čigoja

2004

239-465

2004

1-282

Годин
а

Странице (од-до)

2014

9-226

2003

7-85

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

Бодови

Проценат

10
10

10%
10%

30

30%

50
100

50%
100 %

http://www.ffuis.edu.ba/

(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

