
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Катедра  Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 6-5/1  Изборни VI 5 

Наставник/ -ци Проф. др Мира Лакићевић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 3 0 2*15*1,5 2*15*1,5 0 1,5 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 3*15   = 75(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1,5 + 3*15*1,5 = 112,5(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                                75+112,5=187,5(Uopt) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. овлада сазнањима о превенцији и различитим типовима превенције 
2. развије практичне вјештине нужне за осмишљавање и планирање  превентивних 

програма, интервенција, пројеката усмјерених на појединца, породицу и заједницу 

Условљеност нема 

Наставне методе Теорисјка анализа, интерактивне методе, дијалог,.. 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Појам и типови превенције  
2. Теоријске основе превенције  
3. Модели превенције 
4. Превенција и друштвено-политички оквир 
5. Превенција у социјалном раду 
6. Свеобухватност стратегија превентивних интервенција 
7. Превентивне интервенције/пријекти/ програми усмјерени на појединца 
8. Превентивне интервенције/пријекти/ програми усмјерени на породицу 
9. Превентивне интервенције/пријекти/ програми усмјерени на уже окружење 
10. Превентивне интервенције/пријекти/ програми усмјерени на заједницу 
11. Планирање превентивних пројеката/програма 
12. Имплементацијае превентивних пројеката/програма 
13. Компоненте учинковитих превентивних интервенција 
14. Одрживост и квалитет превенцијских програма 
15. Евалуација, верификација, и супервизија превентивних програма 

 

Обавезна литература  

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

Башић, Ј. 
Теорије превенције: превенција поремећаја у 
понашању и ризичних понашања дјеце и младих, 
Загреб: Школска књига. 

2008  

Допунска литература 

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

Жижак, А., Колер-Трбовић, 
Н., Лебедина-Манзони, М. 

Од ризика до интервенције, Загреб: Едукацијско-
рехабилитацијски факултет свеучилишта у Загребу. 

2001  

    

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/ 

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

 

 

 

 

 


