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

СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 1
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 3-3
обавезан
Наставник/ -ци проф. др Биљана Милошевић Шошо
Сарадник/ - ци Асистент Маја Куљић

Семестар

ECTS

III

5

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
3
0
2*15*1
3*15*1
0
1
укупно наставно оптерећење (у сатима,
укупно студентско оптерећење (у сатима,
семестрално)
семестрално)
2*15 + 3*15 = 75(W)
2*15*1 + 3*15*1 = 75 (T)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
75+75=150(Uop)
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. примјени знања у свакодневном животу о појму социјалне патологије,
проблемима којима се бави, основним појмовима и теоријама,
2. примјењује теоријска и практична знања о различитим облицима девијантног
Исходи учења
понашања, са посебним освртом на узрочност и распрострањеност,
3. има развијен критичког односа и способности сагледавања социопатолошких
појава, њихове манифестације, посљедица на здравље појединца и друштва,
4.примјени облике и моделе превентивног дјеловања
Условљеност (описати услове који морају бити задовољени да би се предмет слушао и полагао)
Теорисјка анализа, интерактивна предавања, интерактивно учење у групи,
Наставне
групни рад и презентације, семинарски рад, консултације
методе
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Садржај
предмета по
седмицама

Индивидуално оптерећење
студента (у сатима семестрално)

1.Појам и предмет социјалне патологије
2.Теоријске основе социјализације личности
3.Теорије социјалне девијантности
4.Биолошке теорије( френолошка,теорија наслијеђа,хромозомска, расна,.)
5.Психолошке теорије (психоаналитичка,теорија интелигенције,бихевиористичка,..)
6.Социолошке теорије( теорија аномије, теорија социјалне средине и соц.проблема,култу.т..)
7.Фактори социјалне деијантности
8.Криминогени фактори
9.Фактори личности (биолошки, псухолошки, темперамент,..)
10.Криминалитет и појавни облици криминалитета
11. Деликти насиља
12.Имовински деликти, привредни криминалитет, организовани криминалитет
13.Сексуални деликти,саобрачајна деликвенција,компјутерски криминал
14. Малољетничка деликвенција,еколошки криминал,рецидивизам

15. Друштвена реакција на криминал

Обавезна литература
Аутор/ и
Бошковић,М.
Бошковић,М.

Назив публикације, издавач
Социјална патологија, Правни факултет,Нови Сад;
Криминологија,Правни факултет, Нови Сад;

Годин
Странице (од-до)
а
2007
5-242
2007
50-300

Допунска литература
Аутор/ и
Милошевић-Шошо,Б
Milosavljević, M.
Jakovljević, Vladimir

Обавезе,
облици
провјере
знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Назив публикације, издавач
Мултиетничко друштво и девијантне појаве, Завод
за издавање уџбеника, И.Сарајево
Devijacije i društvo, Draganić, Beograd,
Uvod u socijalnu patologiju, Naučna knjiga, Beograd

Годин
а

Странице (од-до)

2013

5-200

2003.
1971.

135‐153, 195‐385.
5-94

Врста евалуације рада студента
Бодови
Предиспитне обавезе
нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10
нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20
нпр. студија случаја – групни рад
нпр. тест/ колоквијум 20
нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе
нпр. практични рад
Завршни испит
нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50
УКУПНО
100
http://www.ffuis.edu.ba/faculty/studyplan/32/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

Проценат
10%
20%
20%

50%
100 %

