
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета ПРАКСА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 8-3 Обавезни VIII 5 

Наставник/ -ци Проф. др Миланка Миковић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

0 6 0 2*0*1 2*6*1 0 0,6 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
0*15 + 6*15   = 90(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
0*15*1 + 6*15*1 = 90(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                90+90=180(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. повезује стечена теоријска знања са практичним радом 
2. се ангажује у реализацији превентивних, развојних и заштинтних социјалних активности,  
3. да препознаје социјалне проблеме у заједници и налази начине за њихово решавање 
4. стекне увид у методологију рада и организацију институција социјалног рада 

Условљеност Положени предмети из уже научне области социјални рад 

Наставне методе Вежбе, консултације, практични рад 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  

1. Упознавање студената са циљевима и задацима праксе у социјалном раду  
2. Упознавање студената са начином писања извештаја са праксе и одбраном истог  
3. Упознавање са структуром и функцијама институција социјалног рада  
4. Пракса- социјални рад са појединцем  
5. Пракса- социјални рад са групом  
6. Пракса- социјални рад са особама са инвалидитетом  
7. Пракса- социјални рад са породицом и децом  
8. Пракса- социјални рад са децом са поремећајима у понашању  
9. Пракса- социјални рад са старим  
10. Пракса- социјални рад са жртвама породичног насиља 
11. Пракса- социјални рад у заједници  
12. Пракса- социјални рад и болести зависности  
13. Пракса- социјални рад са цивилним и војним инвалидима 
14. Пракса- социјални рад са избеглицама 
15. Одбрана извештаја са стручне праксе 

 

Обавезна литература  

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

 
Основна литература коришћена из уже научне 
области Социјални рад 

  

    

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 50 50% 

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

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

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

 

 

 

 

 


