
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета ПСИХИЈАТРИЈСКА СОЦИОЛОГИЈА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 6-4 Обавезан VI 5 

Наставник/ -ци Проф. др Биљана Милошевић Шошо 

Сарадник/ - ци Асистент Маја Куљић 

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 да: 
1. препозна психијатријске проблеме савременог човјека у зависности од социјалних чинилаца  
2. влада главним социјално-психијатријским проблемима, те теоријом и практичним проблемима у 
социологији менталних поремећаја. 
3. препозна потенцијалне друштвене улоге душевних болесника 
4. анализира различите аспекте третирања друштвених проблема, дјетињства и људских односа 
искључиво из угла социопатологије, психологије и сл.  

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Теоријски проблеми психијатријске социологије 
2. Социолошке теорије објашњења душевног поремећаја 
3. Психоцоцијалне теорије објашњења душевног поремећаја 
4. Теоријски приступи питању патолошког и нормалног у психијатрији 
5. Социогенеза душевних поремећаја 
6. Социологија психијатријског сазнања 
7. Друштвена улога душевног болесника 
8. Емпиријски проблеми психијатријске социологије 
9. Социјални аспекти магијског и религијског у схватању менталног здравлја 
10. Агресивност душевних болесника и присилна хоспитализација 
11. Однос психијатрије и политике 
12. Основни аспекти психијатријске социологије и психотерапијске професије 
13. Квалитет живота психијатријских пацијената 
14. Патографске студије као извор сазнања о друштву 
15. Клинички социолог у психијатрији 

Обавезна литература  

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

Опалић П.  
Психијатријска социологија, Завод за уџбенике, 
Београд 
 

2008 50-300 

Кецмановић ,Д.  
Социјална психијатрија са психијатријском 
социологијом, Свијетлост, Сарајево 

1975 5-200 

Допунска литература 

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

Кецмановић ,Д.  
Између нормалног и патолошког,Младост Београд 
 

1979 5-45 



    

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) 

 

 

 

 

 


