
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Трећа година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА НАСЕЉА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 6-2 Обавезан VI 5 

Наставник/ -ци Проф. др Биљана Милошевић Шошо 

Сарадник/ - ци Мр Бојан Ћорлука 

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 3*15*1 0 1 

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

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*1 + 3*15*1 = 75(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                             75+75=150(Uopt)                                       

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. Објасни друштвене и теоријске претпоставке настанка мисли о селу и граду у свијету, наброје опишу и упореде 
преовлађујуће теоријско-методолошке приступе у социологији насеља;  
2 .Дефинише, наведе примјере и демонстрирају значај појмова село, сељаштво, сељачки начин живота, аграрна 
и рурална друштвена структура, аграрна реформа и рурални развој, рурални егзодус, град, друштвена структура 
града, урбана култура и сл. за разумијевање друштвене стварности;  
3. Наброје и објасне главне одлике развоја насеља у простору и времену  
4.Класификују различите типове села и града, разумију и објасне како процеси глобализације и урбанизације 
савременог друштва утичу на промјене у насељима, на њихову друштвену структуру, културу и појединце. 
 

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

  
 

1.Друштвене особености  простора и могућности социологије у његовом разумјевању 
2.Појам и типологија насеља  
3.Друштвеноисторијски услови обликовања села 
4.Социолошке особености традиционалног села 
5.Социолошке особености модерног села 
6.Будућност села, сељака и пољопривреде 
7.Друштвеноисторијски приступ разумјевања града 
8.Настанак, конституисање и препознатљивост социологије града 
9.Урбанизација као историјски и савремени процес 
10.Социјални простор града 
11.Друштвена структура савременог града 
12.Град као огледало друштвених разлишитости 
13.Урбана култура 
14.Становање и живот у граду 
15.Партиципација грађана у урбаним процесима 

Обавезна литература  

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

Радивојевић Р. 
Социологија насеља, Нови Сад: Факултет техничких 
наука 

2004 1-140 

 Митровић М.  Социологија села, Нови Сад:  Матица српска 1998 5-260 

Допунска литература 

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

Пушић, Љ.  Град, друштво, простор- социологија града; 1997 5-100;115-400 



Београд: Завод за уџбенике и наставна средства; 

    

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) 

 

 

 

 

 


