
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА МИГРАНТИМА 

Катедра  Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 8-6/2 Изборни VIII 4 

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 1 0 2*15*1 1*15*1 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 +1*15   = 45(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 1*15*1 = 45(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                               45+45=90(Uopt) 

Исходи учења 
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 

1. критички промишља и разради конкретна питања у оквиру широког спектра тема 
2. критички промишља о проблемима миграционе политике и положаја миграната 

Условљеност Нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Одређење појма социјалне миграције, почетна истраживања миграција,аспекти мобилности 
2. Традиционални присту питању миграција;теорија равнотеже, теорија потискивања,теорија 
интеграцијског помака 
3. Савремени приступи проблему миграција 
4. Интернационалне миграције-од позитивно-емпиристичких до културалних студија 
5. Детерминанте глобалних, регионалних и унутрашњих миграција 
6. Криза мултикултурализма 
7. Демографски инжењеринг и миграције 
8. Интеграција и асимилација миграната 
 9. Међународни стандарди миграционих политика 
10. Примјери "добре праксе"интеграционих политика 
11. Насилне миграције у условима оружаних сукоба 
12. Правни и институционални оквир миграционе политике у БиХ  
13. Перспективе и стратегијске основе рјешавања проблема миграната 
14. Миграциона политика у пракси 
15. Улога центара за социјални рад и политике у рјешавању проблема миграната 
 

Обавезна литература  

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

Дренка Вуковћ 
Миграциона политика(ридер), ФПН, Београд 
 

2000  

Чекеревац, Ана 

 
Међународне миграције, Социјална политика и 
социјални рад, бр.2, Београд: Савез 
друштавасоцијалних радника Републике Србије и 
Удружење стручних радника социјалне заштите 
Републике Србије 

1998  

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 10 10% 



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

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 30 30% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

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) 

 

 

 

 

 


