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

Основни студиј
Прва година студија
СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА
Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 2-6/2
Изборни
Наставник/ -ци
Проф. др Бисерка Кошарац
Сарадник/ - ци
Мр Бојан Ћорлука

Семестар

ECTS

II

3

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 бити оспособљен да:
1. разумије савремна схватања о односу права и друштва, права и осталих друштвених норми
Исходи учења
2. самостално препозна међуутуцај права и друштвених оквира
3. критички промишља о правним системима савременог свијета
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Условљеност
Наставне методе

Садржај
предмета по
седмицама

Аутор/ и
Врбан, Д.
Аутор/ и
Ременр, К .
Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Нема
Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1. Социолошка перспектива у проучавању права
2. Предмет и метод социологије права. Социологија права и сродне дисциплине
3. Античка гледишта о држави и праву
4. Средњевековне и нововековне теорије о држави и праву
5. Емил Диркем- социолошки поглед на право
6. Макс Вебер- социолошки поглед на право
7. Теорија Јиргена Хабермаса о праву у савременом друштву
8. Системска теорија Николаса Лумана
9. Постмодернизам Мишела Фукоа
10. Дефиниција права и његове функције у друштву
11. Појам правне државе. Изградња правне државе
12. Људска права грађана: појам и врсте. Дужности грађана
13. Однос права и културе. Однос права и морала. Однос права и обичаја
14. Право у тоталитарним државама.
15. Правне реформе у посткомунистичким друштвима
Обавезна литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Социологија права, Загреб: Голден маркетинг
2006
Допунска литература
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Социјална функција правних института, Београд:
1997
Плато
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

Web страница
Датум овјере

нпр. завршни испит (усмени/ писмени)
УКУПНО
http://www.ffuis.edu.ba/
(унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа)

50
100

50%
100 %

