
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета ПРАКСА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 6-5/2 Изборни VI 5 

Наставник/ -ци Ван. проф. Санела Башић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 3 0 2*15*1,5 2*15*1,5 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 3*15   = 75(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1,5 + 3*15*1,5 = 112,5(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                75+112,5=187,5(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. има добро разумијевање организације, радног окружења и партнера који су од значаја за мјесто 
праксе 
2. се упозна са начинима рада који се користе (администрација, рад са клијентима, истраживања) и 
групама клијената са којим контактира на мјесту праксе 
3. буде способан да иницира, одржи и заврши контакт са клијентима и колегама, као и да разумије 
процес комуникације у коме је учествовао/ла  
4. буде способан да употреби знање стечено на едукацији и лично искуство, тј. да интегрише 
теорију и праксу у свом раду  

Условљеност нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Стицање првих искустава у раду са угроженим категоријама становништва 

2. Стицање првих искустава у раду са дјецом 

3. Упознавање са радом ЦСР 

4. Упознавање са пословима социјалног радника 

5. Упознавање са функционисањем установа 

6. Упознавање са функционисањем установа и са потребама њихових корисника 

7. Оспособљавање за самосталну примјену знања у пракси 

8. Упознавање са програмима који се баве социјалном политиком 

9. Упознавање са програмима који се баве социјалним радом са појединцем 

10. Упознавање са програмима који се баве социјалним радом са групом 

11. Упознавање са програмима који се баве социјалним радом са заједницом 

12. Специфичности рада са мигрантима 

13. Специфичности рада са Ромима 

14. Супервизирани рад 

15. Оспособљавање за самосталну примјену знања у пракси 
 

Обавезна литература  

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

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 

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   

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

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 

 

 

 

 

 


