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

Прва година студија

УВОД У ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА
Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

СО 1-5/2
изборни
Наставник/ -ци
Проф. др Миланка Миковић
Сарадник/ - ци

Семестар

ECTS

I

4

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. искористи основна знања о настанку и развоја социјалног рада као друштвене,професионалне,
образовне и научне дјелатности,
Исходи учења
2. спозна односом науке о социјалном раду са сродним дисциплинама. теоријског промишљања
праксе и њених етичких основа,
3. теоријски промишљања у пракси, поштујући етичких основа,
4. самостално, критички и одговорно промишља о социјалним проблемима
Условљеност
нема
Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,..
1. Преднаучне теорије
2. Научне теорије
3. Структура теорије и основне функције научних теорија,извори и основи настанка теорија
4. Методолошке основе теорије
5. Научне основе социјално рада
6. Основни појмови науке о социјалном раду
Садржај
7. Појам потреба, задовољавање и хуманизација потреба
предмета по
8. Социјално понашање и социјализацијски процеси
седмицама
9. Социјални проблеми и социјална превентива
10. Предмет и задаци социјалног рада у нашем друштву
11. Основни принципи социјалног рада
12. Професионална пракса социјалног радаЕтика социјалног рада
13. Етика социјалног рада
14. Методе у пракси социјалног рада
15. Провјера знања кроз семинарске радове
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Savremena teorija socijalnog rada, Univerzitet u
Payne, M.
2001
5-260
Banjoj Luci, Filozofski fakultet, Banja Luka;
Милосављевић,М.
Социјални рад међу вековима, Београд, Драганић;
1998
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Uvod u teoriju socijalnog rada,Beograd, Naucno
Howe, D.
istrazivacki centar za socijalni rad i socijalnu politiku,
1997
28-231
FPN
Dr. Yves-Rastimir Nedeljkovic
Socijalni rad,(Prilozi studijama naučnih osnova),
Beograd
1982
1-6
.
.
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Обавезе, облици
провјере знања и
оцјењивање

Web страница
Датум овјере

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)

Бодови

Проценат

10
20

10%
20%

20

20%

50
100

50%
100 %

