
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Четврта година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ДЕТИЊСТВА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 7-5/2 Изборни VII 4 

Наставник/ -ци Проф. др Бисерка Кошарац 

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. на критички начин разуме и објасни проблеме савременог детињства 
2. истражује и врши практичан рад са децом у окружењу 
3. врши акциона и апликативна истраживања деце и детињства 
4. примени сазнања у решавању конкретних проблема деце у окружењу 

Условљеност нема 

Наставне методе Предавања, вежбе, семинарски радови 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  

1. Настанак социологије детињства и основне парадигме 
2. Дете и детињство као друштвено-конструисана пракса 
3. Настанак модерне идеје и праксе детињства 
4. Детињство у историји- између теорије и праксе  
5. Противуречности детињства у савременом свијету 
6. Дечија права. Колизија између протективних и партиципативних права 
7. Економски аспекти детињства. Сиромаштво деце. Дечији рад 
8. Породица и школа као свакодневни контексти дјетињства  
9. Стил живота породице и детињство  
10. Социјални и културни капитал породице и деца 
11. Деца и култура. Дечија култура 
12. Деца и медији 
13. Деца и вршњаци  
14. Истраживања о дјеци и истраживања са дјецом: методолошки изазови  
15. Консултације и припреме за испит  

 

Обавезна литература  

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

Томановић, С.   Социологија детињства, Београд Завод за уџбенике 2004 7-374 

Вујовић, С.  Друштво ризика, Београд ИСИ ФФ и Чигоја 2008 411-438 

Допунска литература 

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

Лемиш, Д. Деца и телевизија, Београд: Клио 2008 1-348 

    

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) 

 

 

 

 

 


