
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СР 5-6/1 Изборни  V 4 

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 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.влада теоријским и практичним знањима о насиљу у породици као облику девијантног понашања,  
са  посебним  освртом  на  узрочност  и  распрострањеност, те облике и моделе превентивног 
дјеловања,  
2.сагледа могуће социјалних узроке како би се додатно развиле вјештине комуникације са жртвама насиља, 
3.дијагностицирања ових појава;  
4.стицање компентенција за дјеловање на различитим нивоима превенције. 

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  
 

1. Појам, одређење и теоријски приступи насиљу у породици 
2. Насиље над дјецом у породици, облици и посљедице 
3. Третман, интервенције и превенција од насиља над дјецом у породици 
4. Насиље над женом у породици, облици и посљедице 
5. Третман, интервенције и превенција од насиља над женом у породици 
6. Насиље над старим особама у породици, облици и посљедице 
7. Утицај социодемографских фактора на развој насиља у породици 
8. Друштвена реакција на насиље у породици 
9. Механизми друштвене заштите за особе изложене насиљу 
10. Формирање мултидисциплинатрних тимова ѕа сузбијањем насиља у породици 
11. Међупрофесионална сарадња у сузбијању и превенцији насиља у породици 
12. Породица, култура, религија и насиље 
13. Економски статус, услови становања и насиље 
14. Професионална заштита менталног здравља стручњака који се баве жртвама породичног 

насиља 
15. Заштита од породичног насиља у домаћим и међународним документима 

Обавезна литература  

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

Милосављевић,М. Насиље над децом, Беогеад 1998 5-100 

Miković, B.  
Zaštita od nasilja u porodici u zakonodavstvu FBiH, 
Pregled, 2, 

2009 
199-216.  
 

Допунска литература 

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

Ajduković M., G. Pavliković  
Nasilje nad ženom u obitelji , Zagreb: Društvo za 
psihološku pomoć 
 

2000  

    



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) 

 


