УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
I година студија
СОЦИОЛОГИЈА
Катедра за социологију - Филозофски факултет Пале

Шифра предмета

Статус предмета

ЕH-23-1-001-1
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2*15*1,4 = 42
0*15*1,4 = 0
0*15*1,4 = 0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 0*15 + 0*15 = 30
2*15*1,4 + 0*15*1,4 + 0*15*1,4 = 42
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 30 + 42 = 72 сати семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. разумјие функционисање друштвеног живота, његових појава и односа и њихов утицај на
понашање и дијеловање појединца и група,
2. критички разумије све најважније противријечности развоја свих савремених друштава, као и
друштвене институције и идентитете са којима се сусрећу, мериторно истражује и анализира
Исходи учења
социолошко мишљење,
3. разумије значај: рада и друштвених фактора који утичу на вриједност рада, фактора који утичу
на успјешност организације, мотивације и мотивационог модела, облика сукоба, отуђеног рада и
хуманизације рад,
4. разумије утицај технике и техничке интелигенције на развој друштва, знања о глобалним
промјенама у савременом друштву и факторима промјена.
Условљеност
Нема условљености.
Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарска настава, писани радови, анализе случајева, индивидуални рад.
1. Развој мисли о друштву кроз историју.
2. Појам социологије и њен однос према другим друштвеним наукама.
3. Методе и технике социолошких истраживања.
4. Друштво и друштвене појаве, структура и стратификација. Друштвене групе.
5. Култура и цивилизација.
6. Кретање и развој друштва.
Садржај
7. Друштвени сукоби.
предмета по
8. Социолошки аспекти развоја Југославије 1918-1991. год.
седмицама
9. Социолошки аспекти развоја државе настали распадом СФРЈ.
10. Социолошки аспекти развоја БИХ –РС 1992-1997. год.
11. Радна средина –социолошки аспект.
12. Друштвене групе у процесу рада, мотивација за рад.
13. Самоуправљање и партиципација данас.
14. Конфликти на раду. Слободно и радно вријеме јуче, данас сутра.
15. Друштвени сукоби у прошлости и садашњости.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Петковић, В.
Социологија, Економски факултет у Београду
2001.
Петковић, В.
Социологија рада, Економски факултет у Београду
2001.
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

Предиспитне обавезе
позитивно оцјењени семинарски рад
први колоквијум
други колоквијум

20
20
20

20 %
20 %
20 %

завршни испит (усмени)

40
100

40 %
100 %

Завршни испит
УКУПНО

Web страница
Датум овјере

http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/1_EH_Sociologija.pdf
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