
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ГЛОБАЛИЗАЦИЈЕ 
Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

                  СО 6-6/2 Изборни VI 4 

Наставник/ -ци Проф. др Владимир Вулетић 

Сарадник/ - ци Мр Бојан Ћорлука 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

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)  
2*15 + 2*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 2*15*1 = 60(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                60+60=120(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен : 
1.  Да спозна различите приступе анализи глобалних друштвених промјена и да пружи увид у 
истраживачке налазе тих промјена 
2. За стицање способности проналажења података који су од значаја за непристрасну анализу 
глобалних друштвених промјена  
3. Сагледа локална збивања у контексту глобалних друштвених промјена и утицај који локална 
збивања имају на глобалне промјене. 

Условљеност нема 

Наставне методе 
Предавања, усмена излагања самостално урађеног домаћег, семинарског рада и разговор о 
покренутим темама 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у социологију глобализације (методолошке и садржајне одреднице) 

2. Теоријске оријентације у социологији глобализације Error! Reference source not 

found. 
3. Теоријске одреднице глобализације као мита  и глобализације као објективног друштвеног 

процеса Error! Reference source not found. 
4. Елементи глобализације- флексибилност те појаве 
5. Различите теорије о глобализацији 
6. Глобализација и нови друштвени феномени 
7. Дрштвене промјене у националним друштвима као посљедица глобализације 
8. Антиглобализацијски друштвени процеси 
9. Масовна култура и глобализација 
10. Улога религија у процесу глобализације 
11. Нове технологије и образовање у глобализацији 
12. Глобализација образовања и образовни идентитет 
13. Традиција и глобализација 
14. Будућност човјекове заједнице и глобализација 
15. Реални домети социологије глобализације 
16. Завршна предавања 

Обавезна литература  

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

Милрадовић А.   Социологија глобализације, Загреб: ЦПИ. 2011.  

Гиденс Е 
 Одбјегли свијет - како глобализација обликује 

наше животе, Загреб 
2005. 

 
 
 



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 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

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) 

 

 

 

 

 


