УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Студијски програм: Социологија
Пун назив предмета
Катедра

Основни студиј
Четврта година студија
СОЦИЈАЛНИ РАД СА СТАРИМА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

Семестар

ECTS

VII

5

СР 7-2
oбавезан
Наставник/ -ци
Проф. др Биљана Милошевић Шошо
Сарадник/ - ци
Мр Бојан Ћорлука

Коефицијент
студентског
оптерећења So1
П
АВ
ЛВ
П
АВ
ЛВ
So
2
2
0
2*15*1
2*15*1
0
1
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 2*15 = 60(W)
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T)
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално
60+60=120(Uopt)
Савладавањем овог предмета студент ће стећи одговарајућа знања о:
1. социoлошким, психолошким, здравственим и економским аспектима старости,
2. потребама старијих особа, уз критичку евалуацију различитих облика заштите и неопходност
Исходи учења
поштoвањa међународних смјерница у политици заштите,
3. савладавање стручних знања и вјештине за рад са старијим особама
4.пружање одговарајуће помоћи старијим особама.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Сумрак, Д.

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

нема
Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1.Теорије старења
2.Индивидуално старење и старење популације
3.Друштвено економски узроци старења популације
4.Физиолошко и патолошко старење
5.Друштвени положај старих лица
6.Утицај друштвених промјена на положај старих лица у урбаној и руралној средини
7.Здравствене потребе старије популације
8.Зависност старијих особа о туђој помоћи
9.Проблеми прилагођавања у старости -код мушкараца и жена
10.Радна способнос и физичка способност у старости
11.Пензионисање и други стресни фактори старости
12.Исхрана и услови становања старих лица
13.Културне потребе старих лица
14.Друштвене активности старијих особа
15.Међугенерацијски односи, изолација и усамљеност
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Социјална геронтологија, Социјална мисао,Београд

Miković, M.

Socijalni rad sa starijim osobama-Hrestomatija,
Sarajevo

Аутор/ и
Jakić‐Kozarčanin,L:

Допунска литература
Назив публикације, издавач
Starost između države i porodice, Beograd: Službeni

Година
1995

Странице (од-до)
119‐ 165.

2010
Година
2003

Странице (од-до)
str.15‐104.

Kovač, M.

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba, (u): Iz
forenzičke psihijatrije, Zagreb: Ceres d. o.o., Matica
2009
Hrvatska,
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
http://www.ffuis.edu.ba/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

str. 345‐371
Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

20

20%

50
100

50%
100 %

