
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Прва година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПРОФЕСИЈА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 2-5/1 Изборни II 4 

Наставник/ -ци Проф. др Божо Милошевић  

Сарадник/ - ци Мр Миле Вукајловић 

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. за стицање и обогаћивање знања о последицама поделе друштвеног рада, 
 2. за тумачење настанка и повратно дејство професија, као друштвених група, на функционисање 
и развој модерних друштава;  
3. образложи њиховог утицаја на друштвеноекономски и културни развој и на самоостварење 
личности. 
4. разумије важност професије (сопствене) у савременом свијету 

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Спесифичности социологије професија у социолошком знању 
2. Професије и друштвена структура: социолошки приступи проучавању професија 
3. Однос занимања и професија 
4. Унутрашња и спољашња препознатљивост професија 
5. Професионална етика и “етос науке“ 
6. Специфичности социолошке професије и њена друштвена улога 
7. Организација професија и друштвена моћ 
8. Феминизација професија и њене последице 
9. Професионалне поткултуре, мозаичка култура и језик професија 
10. Савремене промене у сфери рада и професионализација 
11. Друштвено селекционисање за професије: улога образовања и умећа 
12. Професионалне каријере и друштвена адаптација сручњака 
13. Професионализација, глобализација и “одлив мозгова“ 
14. Професионализација (депрофесионализација) рада и бирократизација професија 

 

Обавезна литература  

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

Милошевић, Б.  Социологија и савремени свет, Нови Сад: Прометеј 2004  

 Шпорер, Ж.  
Социологија професија, Загреб: Социолошко 
друштво Хрватске; 
 

1990  

Допунска литература 

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

Милошевић, Б. Умеће рада, Нови Сад: Прометеј 2004  

Обавезе, облици 
провјере знања и 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 



оцјењивање 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) 

 

 

 

 

 


