
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
Филозофски факултет 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Прва година студија 

Пун назив 
предмета 

УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 1-1 изборни I 7 

Наставник/ -ци Проф. др Владимир Вулетић 

Сарадник/ - ци Асистент Маја Куљић 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење 
студента (у сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So
1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

3 4 0 3*15*So 4*15*So 0 1 

укупно наставно оптерећење (у сатима, 
семестрално)  

3*15 + 4*15 =105( W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, 
семестрално)  

3*15*1 + 4*15*1 = 105(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                      105+105=210(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. мериторно истражује и анализира развој социолошког мишљења 
2. на  основу  истраживачких  увида  адекватно  евалуира  социолошку  мисао  
унутар друштва; 
3. дефинише и разумје базичне појмове и процесе у оквиру социологије 
4. примјењује стечено знање при разликовању различитих развојних фаза и етапа 
одређене социолошке појаве  

Условљеност нема 

Наставне 
методе 

Теорисјка анализа, интерактивна предавања, интерактивно учење у групи, 
групни рад и презентације,  
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1.Настанак и развој социологије.  
2.Појам социологије и њено предметно одређење. Појам друштва у социологији.  
3.Појам метода у социологији. Истраживачке технике у социологији 
4.Рад и људске потребе у анализи друштва. Вриједности 
5.Суштина, елементи и димензије друштвене структуре. Подјела рада 
6.Социјална стратификација и класна структура. Професија7.Појам и врсте друштвених 
група.  
8.Функције породице у савременом друштву. Историјски развој и типови породице 
9.Нација, национални идентитет и национализам. Род, племе и народ. 
10.Настанак и развитак државе. Типови и облици државне власти 
11.Политичке партије, типологија, структура и организација политичких партија. Бирократија  
12.Суштина друштвене појаве и друштвеног процеса. Друштвени односи, друштвене 
творевине 
13.Култура, умјетност, идеологија. 

                                                 
 



14.Религија, наука, филозофија 
15.Морал- највећа вриједност у друштву 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
Странице (од-до) 

Куљић, Р. Увод у социологију,Београд: MB Press, 2006 5-260 

Гиденс, Е. Социологија, Подгорица: ЦИД 1998  

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
Странице (од-до) 

Žorž Gurvič  
Savremeni poziv sociologije, IP Veselin 
Masleša Sarajevo 

1965 
37-117;220-
246;415-446;462-
552 

    

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/faculty/studyplan/32/ 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 
 

 

 

 

 


