
 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Прва година студија 

Пун назив предмета СОЦИОЛОГИЈА РАДА 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 2-3 Обавезан II 6 

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*2 2*15*2 0 2 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15 + 2*15   = 60(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
2*15*2+ 2*15*2 = 120(T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                               60+120=180(Uopt)                                     

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. влада основним знањима из једног од најразвијенијих подручја социологије, који се односи на 
сферу рада, у којој се прожимају сви битни људски, друштвени, културни и технички проблеми 
човечанства, 
2. да оснажи, како сазнајну, тако и професионално-практичну страну будућих стручњака 
(социолога), 
3. упоредити различите теоријске перспективе,  
4. примени различите социолошке концепте у анализи феномена везаних уз рад и организацију 

Условљеност нема 

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

Садржај 
предмета по 
седмицама 

 

1. Настанак, конституисање и развој социологије рада 
2. Приступ социологије рада проблемима рада (теоријске оријентације) 
3. Појам рада, његови модалитети, и други кључни појмови у вези са радом 
4. Рад и време: историјски облици рада 
5. Умеће рада у контексту културе, науке и образовања 
6. Промене у садржају савременог рада (од прединдустријског и индустријског до услужног рада) 
7. Својина, технологија и промене у карактеру рада   
8. Професионализација и феминизација рада 
9. Промене у организовању рада и њихове последице на коришћење “људских ресурса“ 
10. Утицај информатичких технологија на промене у сфери рада 
11. Модернизација рада и предузетничко пословање у глобализацијској транзицији 
12. Управљање радом (менаџмент) у предузетничком пословању 
13. Маркентишка комуникација и тржишно пословање 
14. Предузетничко пословање у постсоцијалистичким друштвима 
15. Социолошка истраживања промена у сфери рада у нас 

 

Обавезна литература  

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

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

Милошевић, Б. и Куљић, Р.  Социологија рада, Београд: OLD commerce 2000  

Допунска литература 

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

Болчић, С.  Свет рада у трансформацији, Београд: плато. 2003  

    

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) 

 

 

 

 

 


