
 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЗА СОЦИОЛОГИЈУ 

(Први циклус – „прелазни“ програм 3+1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЊА ЛУКА 

 

јун, 2010. године 
 



НАПОМЕНА: 

 

На основу захтјева студената лиценцираног трогодишњег првог циклуса на четири студијска програма 

Факултета политичких наука, да се за постојеће три генерације студената омогући четверогодишњи 

студиј, као и због потребе за усклађивањем са Уредбом о коришћењу академских титула, стицању 

стручних и научних звања („Службени гласник Републике Српске“ број 111/09 ), Научно-наставно 

вијеће Факултета политичких наука је на сједници одржаној дана 04.06.2010. године усвојило приједлог 

за лиценцирање „прелазних“ четверогодишњих студијских програма.  

Садржај приједлога „прелазних“ студијских програма се заснива на већ лиценцираним трогодишњим 

студијским програмима, уз додатак четврте године. Тиме се испуњава захтјев да постојеће три 

генерације студената четири студијска програма Факултета политичких наука стекну академска звања у 

складу са наведеном Уредбом, као и 240 ECTS бодова. 

 

 

1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ 

 

Назив студијског програма: Основне академске студије социологије 
 

Циљеви: Овладавање теоријско-методолошким основама социологије, као и специјалним 

социолошким дисциплинама, односно да студенти упознају све релеватне аспекте социолошког 

разумијевања савременог друштва, његових проблема, токова и развоја. То су образовни елементи 

који чине темељ ефикасног студирања и каснијег креативног промишљања у пракси. 

Разумијевање темељних појмова, тема и проблема  социологије на свим нивоима – историјском, 

систематском и емпириском. 

Овладавање савременим педагошким  и методичким вјештинама у преношењу социолошког знања, 

као и методолошким основама и техникама писања научног рада. 

Овладавање интердисциплинарним знањима којима се успостављају међурелације између  

социологије, с једне стране, и других сродних наука с друге стране (социјална антропологија, 

историја, историографија, теорија књижевности, теорија умjетности, лингвистика, психологија, 

педагогија, демографија, политикологија). 

 

2. МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Структура студијског програма јесте 3+1. Овај студијски програм има ограничен временски период и 

примјењује се само на постојеће три генерације које су уписале студије према лиценцираном 

трогодишњем програму.    

 

 

3. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Студијски програм социологије припада научној области друштвених наука, научно поље 

социологије. 

Уже научне области које би биле заступљене у предложеном програму су: теоријска социологија, 

методологија социјалних истраживања, посебне социологије и социјална антропологија. 

 

4. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА 

Врста студија: Основне  академске студије 

Исходи процеса  учења: Основне академске студије социологије су наставничког усмјерења. По 

завршетку студија, студенти ће владати основним појмовима из социологије и сродних дисциплима; 

познаваће кључне поставке важнијих теорија о друштву, као и процесе и актере функционисанја 

дрштва и друштвених промена; биће способни да опишу најважније појаве и проблеме, класификују 

их и повежу са сродним проблемима и појавама; владаће основним методама и процедурама 

прикупљања, систематизације и анализе података; биће оспособљени да самостално проширују своја 

знања и преносе их другима. 

Наставничко усмјерење студија социологије подразумијева стицање наставничких 

компетенција. Оспособљавање те врсте проводи се посредством педагошко-дидактичких  и 

психолошких предмета те методике и праксе наставе социологије. Студенти који заврше 

наставнички смјер оспособљени су за извођење наставе социологије и других предмета које 

социолози предају у средњој школи. 
 



 

5. АКАДЕМСКИ НАЗИВ 

На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, („Службени гласник РС“, број 

111/09,  од 16. децембра 2009. године) 

 

Професор социологије – 240 ECTS  
 

 

6. УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

 

Општи услови су: Посебни услови су: 

1. Завршена четворогодишња средња школа (бодује 

се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, 

средњошколском образовању). 

2. Посједовање увјерења о здравственом стању 

кандидаткиње/кандидата (увјерење  издаје надлежна 

здравствена установа). 

3. Пријава на конкурс за упис на овај ниво студија. 

4. Положен квалификациони испит. 

Посебни услови утврђују се на квалификационом 

испиту који се састоји из: 

 

1. Провјера знања из области српског језика. 

2. Провјера знања из опште сциологије. 

3. Провјера знања из опште информисаности 

4. Провјера знања из области друштвеног живота 

 

 
Напомена: Предложени „прелазни“ студијски програм се односи на постојеће три генерације студената, те се неће 

вршити упис нових студената према овом плану и програму. 

 
 

         7.1.   НАСТАВНИ ПЛАН СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИОЛОГИЈЕ –  

                  СПИСАК ПРЕДМЕТА 

 
Р.б. Назив предмета Ужа научна 

област 
Наставник Установа 

1. Увод у социологију Теоријска социолог. Др Брацо Ковачевић, ред. проф. УНИБЛ-ФПН 

2. 
Основи економије 

Економија * 
Др Ђоко Слијепчевић, ред. 

проф. 
УНИБЛ-ЕФ 

3. 
Историја политичке филозофије 

Филозофија * 
Др Бранимир Куљанин, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФЗФ 

4. 
Класичне социолошке теорије   

Теоријска социолог. 
Др Иван Шијаковић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ- ЕКФ 

5. 
Историја социјалне филозофије 

Филозофија * 
Др Бранимир Куљанин, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФЗФ 

6. 
Социјална демографија   

Посебне социолог. 
Др Драшко Маринковоћ, ванр. 

проф.  
УНИБЛ-ПМФ 

7. Методологија науке   
Методологија 
социјалних истраж. 

Др Лазо Ристић, ванр. проф. УНИБЛ-ФПН 

8. 
Савремене социолошке теорије   

Теоријска социолог. 
Др Иван Шијаковић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ- ЕКФ 

9. Теорије и методе истраж. друштва 
Методологија 

социјалних истраж. 
Др Лазо Ристић, ванр. проф. УНИБЛ-ФПН 

10. Социологија културе 
Социологија 
културе 

Др Миодраг Ромић, доц. УНИБЛ-ФПН 

11. 
Социологија рада   

Посебне социолог. 
Др Пејо Ђурашиновић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

12. Теорија друштвене структуре и система Теоријска социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

13. Социологија религије   
Социологија 
религије   

Др Миодраг Ромић, доц. УНИБЛ-ФПН 

14. 
Статистика у социолошк. 

истраживањима 
Методологија 
социјалних истраж. 

Др Лазо Ристић, ванр. проф. УНИБЛ-ФПН 

15. 
Демократија и људска права   

Социологија 

политике 

Др Брацо Ковачевић, ред. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

16. Теорије о друштвеним промјенама Теоријска социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

17. 
Методологија социолошких 

истраживања   
Методологија 

социјалних истраж. 
Др Лазо Ристић, ванр. проф. УНИБЛ-ФПН 

18. Социологија политике 
Социологија 

политике 

Др Пејо Ђурашиновић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

19. Социологија насеља Посебне социолог. 
Др Брацо Ковачевић, ред. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

20. Савремено друштво Теоријска социолог. Др Иван Шијаковић, ванр. УНИБЛ- ЕКФ 



проф. 

21. Социологија породице   Посебне социолог. 
Др Пејо Ђурашиновић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

22. 
Култура религије 

Социологија 

религије   
Др. Боро Трамошљанин, доц.  УНИБЛ-ФПН 

23. Методика наставе социологије   Посебне социолог. Др Миодраг Ромић, доц. УНИБЛ-ФПН 

24. Општа социологија   Теоријска социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

25. Савремена социологија   Теоријска социолог. Др Иван Шијаковић, ванр. роф. УНИБЛ- ЕКФ 

26. Основи ЕУ      

27. Психологија Психологија* Др Милена Пашић, доц. УНИБЛ-ФЗФ 

28. Дидактика Педагогија * Др Миле Илић, ред. проф. УНИБЛ-ФЗФ 

29. Хоспитовање Посебне социоло. Др Миодраг Ромић, доц. УНИБЛ-ФПН 

 

* НАПОМЕНА: Уже научне области су матичне на другим факултетима Универзитета у Бањој Луци 

 

 

7.2. СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА  

 
Р.б. Назив предмета Ужа научна 

област 

Наставник Установа 

1. 
Страни 

језици 

1. Енглески језик 

Језици* 

1. Др Данијела Мајсторовић, доц. 

УНИБЛ-ФЛФ 
2. Италијански 

језик 
2. Др Данило Капасо, доц. 

3. Њемачки језик 3. Др Сања Радановић, доц. 

2. Социологија науке Теоријска социолог. Др Иван Шијаковић, ванр. роф. УНИБЛ- ЕКФ 

3. Социологија морала Посебне социолог. Др Миодраг Ромић, доц. УНИБЛ-ФПН 

4. Социологија права Посебне социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

5. Социологија умјетности Социологија културе Др Миодраг Ромић, доц УНИБЛ-ФПН 

6. Социјална антропологија Посебне социолог. Др Брацо Ковачевић, ред. роф. УНИБЛ-ФПН 

7. Социологија политичких партија Социологија политике 
Др Пејо Ђурашиновић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

8. Социологија рата Социологија политике 
Др Пејо Ђурашиновић, ванр. 

проф. 
УНИБЛ-ФПН 

9. Социологија образовања Посебне социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

10. Увод у социјалну политику Социјална политика Др Ана Гавриловић, ван. проф. УНИБГ 

11. Социјална политика Социјална политика Др Ана Гавриловић, ван. проф. УНИБГ 

12. Социјална патологија Посебне социолог. Др Брацо Ковачевић, ред. роф. УНИБЛ-ФПН 

13. Организација и менаџмент Посебне социолог. Др Божо Милошевић, ред. проф. УНИНС 

14. Комуникологија Комуникологија Др Емил Влајки, ред. проф УНИБЛ-ФПН 

15. Локална самоуправа Право* Др Здравко Злокапа, ред. проф. УНИБЛ-ПФ 

16. Политички системи Политички системи Др Ненад Кецмановић, ред. проф. УНИБЛ-ФПН 

17. Педагогија Педагогија* Др Драго Бранковић, ред. прпф. УНИБЛ-ФЗФ 

18. Социјална психологија Психологија* Др Владимир Турјачанин, доц. УНИБЛ-ФЗФ 

19. Социјална историја 19. и 20. вијека Историја * Др Ђорђе Микић, ред. проф УНИБЛ 

20. Социологија спорта   Посебне социолог. Др Рајко Куљић, ред. проф. УНИИС-ФЗФ 

21. Социол. мас. комуникација Посебне социолог. Др Иван Шијаковић, ванр. проф.  УНИБЛ-ЕКФ 

22. Социјална екологија   Посебне социолог. Др Боро Трамошљанин, доц. УНИБЛ-ФПН 

23. Теорије моћи   Теоријска социолог. Др Иван Шијаковић, ванр. роф. 
УНИБЛ- ЕКФ 

 

             

 
* НАПОМЕНА: Уже научне области су матичне на другим факултетима Универзитета у Бањој Луци 

 

 

 



7.3.  ПРЕЛАЗНИ НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

1 

1 Увод у социологију О 2 3 0 7 

2 Основи економије О 2 2 0 7 

3 Историја политичке филозофије О 2 2 0 7 

4 Изборни предмет (страни језик)   И 1 2 0 3 

5 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 9 11 0 30 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

2 

1 Класичне социолошке теорије   О 2 2 0 6 

2 Историја социјалне филозофије   О 2 2 0 5 

3 Социјална демографија   О 2 2 0 5 

4 Методологија науке   О 2 2 0 5 

5 Страни језик 2 О 1 2 0 3 

6 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 11 12 0 30 
 

 

Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

3 

1 Савремене социолошке теорије   О 2 2 0 6 

2 Теорије и методе истраж. друштва   О 2 2 0 5 

3 Социологија културе   О 2 2 0 5 

4 Социологија рада   О 2 2 0 5 

5 Страни језик 3 О 1 2 0 3 

6 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 11 12 0 30 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

4 

1 
Теорија друштвене структуре и 

система 
О 2 2 0 7 

2 Социологија религије   О 2 2 0 6 

3 Статистика у социолошким истраж.  О 2 2 0 6 

4 Демократија и људска права   О 2 2 0 5 

5 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 9 11 0 30 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

5 

1 Теорије о друштвеним промјенама О 2 2 0 6 

2 Методологија социолошких истраж.  О 2 2 0 6 

3 Социологија политике О 2 2 0 6 

4 Социологија насеља   О 2 2 0 6 

5 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 10 10 0 30 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

6 

1 Савремено друштво   О 2 2 0 6 

2 Социологија породице   О 2 2 0 6 

3 Култура религија   О 1 2 0 3 

4 Методика наставе социологије   О 1 2 0 3 

5 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

6 Изборни предмет   И 2 2 0 6 

 10 12 0 30 

 

 

 
 



ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА ПРВИХ 6 СЕМЕСТАРА 

(По овом принципу лиценциран је трогодишњи студијски програм Социологије, 2007. године) 

 

1. Страни језик: Енглески језик, Њемачки језик, Италијански језик, Руски језик 

2. Социологија науке 

3. Социологија морала 

4. Социологија права 

5. Социологија умјетности 

6. Социјална антропологија 

7. Социологија политичких партија 

8. Социологија рата 

9. Социологија образовања 

10. Увод у социјалну политику 

11. Социјална политика 

12. Социјална патологија 

13. Организација и менаџмент 

14. Комуникологија 

15. Локална самоуправа 

16. Политички системи 

17. Педагогија 

18. Социјална психологија 

19. Социјална историја 19. и 20. вијека 

20. Сви предмети студија филозофије 

 

 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

7 

1 Општа социологија   О 4 2 0 8 

2 Савремена социологија   О 4 2 0 8 

3 Основи ЕУ   О 4 2 0 8 

4 
Социологија спорта   И 2 2 0 6 
Социологија масовних комуникација И 2 2 0 6 

 14 8 0 30 

 

                       
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

8 

1 Педагогија О 3 2 0 7 

2 Психологија О 3 2 0 7 

3 Дидактика О 3 2 0 6 

4 Хоспитовање   О 1 4 0 5 

5 
Социјална екологија   И 2 2 0 5 
Теорије моћи   И 2 2 0 5 

 12 12 0 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА 

 

Студије се организују као редовне у сједишту. Студиј траје четири године а сваку годину чине по два 

семестра (зимски и љетни). 

Рад студената континуирано се прати и перманентно евалуира. Студенти су обавезни да активно учествују 

на предавањима и семинарским вјежбама, прикупљајући одређен број бодова који је предвиђен за те 

активности. Конкретан програм тема за семинарске вјежбе саставља предметни наставник са својим 

сарадницима. Облици рада, иновације у настави и могући облици предиспитних обавеза студената су: 

присуство предавањима и семинарским вјежбама, активно учешће у настави, креативни есеји, колоквијуми, 

семинарски радови и истраживачки пројекти, успешно презентиран групни рад, урађени тестови, објављени 

радови. За показано знање и активност студенти се оцењују према Закону, Правилнику и Упутству о 

оцењивању. На почетку школске године предметни наставник упознаје студенте са темама и питањима, 

начином и облицима рада, бројем бодова које доносе конкретне предиспитне активности.  

Потребно вријеме за студијски програм првог циклуса је четири академске године или осам семестара. 

Оптерећење студената се изражава током наставног процеса у ЕСТS бодовима. Студент је дужан да изврши 

све наставне обавезе, положи све испите и оствари 240 бодова. Стиче диплому студија првог циклуса и 

академски назив професор социологије. 

 

 

9. БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У   

         СКЛАДУ СА „ECTS“ 

 

Бодовна вриједност предмета исказана је у складу са Европским системом преноса бодова. Сви предмети 

имају бодовну вриједност а укупан број бодова који се стиче је 30 у сваком семестру. Укупан број бодова у 

току студија износи 240. Број ECTS за контакт сате у оквиру предавања и вјежби рачунајући и положене 

испите, семинарске радове наведен је у листи обавезних и изборних предмета за први циклус студија 

социологије. 

 

 

   10.      ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ ЧАСОВА ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ 

 

Предвиђени број часова за поједине предмете наведен је у табели. 

 

 

   11.     КРИТЕРИЈУМИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА 

 

Услови преноса ECTS бодова са једног студијског програма на други унутар Универзитета као и између 

Универзитета у Бањалуци и других универзитета дефинисани су Правилима студирања на првом и другом 

циклусу студија, члановима 24. до 29.  

 

 

   12. ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА  

        ПОЛИТИКОЛОГИЈЕ 

 

   Студијски програм је подударан са студијским програмима:  

1. Филозофски факултет у Београду – www.f.bg.ac.rs 

2. Филозофски факултет у Скопљу – www.fzf.ukim.edu.mk 

3. Филозофски факултет у Никшићу – www.ff.ac.me 

 

 

 

 

 

 



 

  13.      ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА. 

 

Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу. 

 

 

  14.      НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку изборних предмета, а припадају студијским 

програмима политичких наука, новинарства и социјалног рада. Сви изборни предмети, без обзира којем 

студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на исти начин. 

 

 

  15.      КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног процеса 

кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог 

студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената 

током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и 

процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма. 

 

 

16. УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ  

          ИСТИХ И СРОДНИХ СТУДИЈА 

 

Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других студијских 

програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске програме нема 

посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни студијски програми. 

Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% наставних предмета из 

ужих научних области научног поља политичких наука. Студент може прећи са других програма основних 

академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које утврђује Вијеће студијског 

програма политичких наука, на основу увида у садржај студијског програма са којег се прелази. 

 

 

  17.      ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА 

  

Обавезе студената и динамика студирања су дефинисани Законом о високом образовању, Статутом и 

Правилником студирања Универзитета у Бањој Луци. 

 

 

18. ОСТАЛА ПИТАЊА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Настаним програмом за предмете студија регулисани су предуслови за упис појединих предмета.  

Сваки студент дужан је да изради по један семинарски рад из обавезног или изборног предмета, по 

сопственом опредјељењу. 

  

 

 

 

  



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Обавезни 1 2+3 7 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ студија је увођење студената у социологију, као науку и професију. Усвајање основних знања 

о друштву и разумијевање потреба тих друштава. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће савладати темељна знања о друштву као основу за разумијевање друштвених потреба 

Садржај предмета: 

Настанак и развој социологије, Појам социологије и њено предметно одређење, Појам друштва у 

социологији, Појам метода у социологији. Истраживачке технике у социологији, Рад и људске 

потребе у анализи друштва. Вриједности, Суштина, елементи и димензије друштвене структуре. 

Подјела рада, Социјална стратификација и класна структура. Професија, Појам и врсте друштвених 

група., Функције породице у савременом друштву. Историјски развој и типови породице, Нација, 

национални идентитет и национализам. Род, племе и народ.Настанак и развој државе. Типови и 

облици државне власти, Политичке партије, типологија, структура и организација политичких 

партија. Бирократија , Суштина друштвене појаве и друштвеног процеса. Друштвени односи, 

друштвене творевине, Култура, умјетност, идеологија., Религија, наука, Морал и друштвене 

вриједности. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације 

Литература: 

Б. Ковачевић, Савремена социологија, Бања Лука, „Правни факултет-центар за публикације“, 2009. 

Е. Гиденс, Социологија, Београд, „Економски факултет“, 2005. М. Хареламбос, М. Холборн, 

Социологија – теме и перспективе, Загреб, Голден маркетинг, 2005. И. Шијаковић, Д. Вилић, 

Социологија савременог друштва, Економски факултет, 2010. Л. Ристић, Огледи из филозофије и 

социологије, Бања Лука, Центар за друштвена кретања, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ОСНОВЕ ЕКОНОМИЈЕ 

Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Обавезни 1 2+2 7 

Наставници Проф. др Ђоко Слијепчевић 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената о основниим појмовима економије и законитостима економске науке. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће овладати основним економским појмовима и законитостима и бити у стању да их 

примјене у сагледавању међузависности економије и друштва 

Садржај предмета: 

 Економија као наука и основна економска питања, Предузеће –појам, подјела, биланси. Појам и 

функције тржишне робе, Државна интервенција, Својина, имовина,  приватизација. 

Микроекономија и макроекономија, Инвестиције и штедња , Појам и функције новца и новчани 

агрегати. Спољња трговина, Инфлација и дефицит платног биланса , Тражња, трошкови, понуда. 

Тржишна равнотежа. Монополистичка конкуренција,  Олигополи, Економија и новинарство. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације 

Литература: 

М. Лабус:  Основи еконимије, Правни факултет, Београд 2006. 

Б.Ђерић:Економска политика, Источно Сарајево, 2005. 

 М. Иванић: Принципи економије, Бањалука, 2001. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Ђоко Слијепчевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Изборни 1 1+2 3 

Наставници Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основне циљеве овог предмета чине  изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, 

што прије свега подразумијева обогаћивање лексичког фонда - увођењем термина из општег 

академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумијевања 

усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Факултету политичких наука.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање граматичким структурама општег академског језика. Развијање различитих вјештина 

читања и разумијевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на 

Факултету политичких наука.  

Садржај предмета: 

Упознавање студената и излагање плана наставе; Изражавање садашњости; Изражавање 

прошлости; Изражавање будућности; Инфинитиви; Изражавање модалности; Модални глаголи са 

перфектним инфинитивом; Изражавање активног и пасивног стања; Слагање времена (индиректни 

говор); Глаголски начин (индикатив, конјунктив, императив); Кондиционалне реченице; 

Партиципи; Посебне глаголске структуре 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Стојановић, М. English for Sailing on the River of Time, Archaeology and Art History Studies 

Светлана Р. Стојић, English Grammar Excersises for Undergraduate Studies, Филозофски факултет, 

Универзитет у Београду  

Влаховиц Н., English Grammar in Context, Филозофски факултет, Универзитет у Београду 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 1 1+2 3 

Наставници Доц. др Сања Радановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Развијање језичких вјештина и посебних вјештина, тј. оспособљавање студената да разумију 

прочитани текст и текст по слуху; развијање способности за усмено и писмено комуницирање у 

оквиру задатих тема; правилна употреба одређених граматичких структура; проширивање 

вокабулара. 

Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност за усмену и писмену комуникацију на њемачком језику, за правилну употребу 

усвојеног вокабулара, као и за правилну употребу усвојених граматичких структура. 

Садржај предмета: 

Упућивање студената у основе њемачког језика на морфолошком, лексичком и синтаксичком 

нивоу; практична настава: увјежбавање грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких 

јединица; развијање способности разумијевања на слух на нивоу глобалног, селективног и 

детањног слушања дијалошких и монолошких јединица; анализа и продукција језичких јединица 

у равни реченице, дискурса; лексичка и граматичка вјежбања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

- Dallapiaza, Rosa/Maria / Jan, Eduard von / Schonherr, Тил (2005): Tangram 2 aktuell, Lektion 1-4, 

Cursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning, Исманинг 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Сања Радановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 1 1+2 3 

Наставници Доц. др Данило Капасо 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Утврђивање основа граматике италијанског језика, богаћење вокабулара и упознавање са 

свакодневиним изразима који се сусрећу у италијанском језику 

 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање структуром општег језика са елементима академског језика у оквиру области које се 

изучавају на Факултету, развијање различитих вјештина читања и разумијевања усменог и писаног 

текста.  

 

Садржај предмета: 

Род и број именица и придјева; Приједлози „in“, „da“и „di“; Приједлози „su“, „per“, „а“ и „tra/frа“; 

Изрази са глаголом „fare“; „Il Viagio” (путовање); „Acquisti“ (куповина); Прилози за вријеме; „Ti 

presento la mia famiglia“ (породица, родбински односи); Неправилни глаголи; Приједлози са 

члановима; „Regalo di compleanno“ (рођендански поклон); Присвојне замјенице и присвојни 

придјеви; Повратни глаголи 

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Pugliese, Ginevra; Роић, Сања, Un amico speciale, приручник италијанског језика за странце, 

Edizioni, Goliardiche, Trieste, 2005. 

Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског 

језика Србије. 

Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данило Капасо 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Изборни 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Садржаји наставе предмета Енглески језик 2  одређени су постављеним циљевима, а повезани су са 

ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких наука.  

Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста 

струке. Обрађују се ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У 

настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке 

регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а увек када је то 

могуће и актуелност.  

У настави се примјењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, 

меморисања и преношења информација, писања биљешки, резимеа итд. 

Исходи учења (стечена знања): 

Основни циљ наставе предмета Енглески језик 2 јесте овладавање стручним страним језиком у области 

СОЦИОЛОГИЈЕ, филозофије, социологије, психологије, историје, антропологије, и сл.  

Овај циљ подразумијева овладавање стилским одликама опште научног и језика ужих научних области што 

се постиже развијањем сљедећих вјештина: - читања и разумијевања стручних текстова;  - писменог и 

усменог изражавања; - превођења стручне литературе; 

Садржај предмета: 

Упознавање студената и изношење плана наставе; Стручни текстови, писмене и усмене активности (писање 

параграфа, приказа и резимеа писаног текста или аудио-визуелног материјала, писање писама и биографија, 

превод, писмену обраду вокабулара и синтаксичких структура итд. Усмене активности обухватају усмену 

обраду писаног текста или аудио-визуелног материјала).  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

50 страна текста на енглеском језику из уже стручне области (непреведен текст) по избору студента и уз 

одобрење предметног наставника 

Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language  

Oxford Dictionary and Linguage  

Longman Dictionarz if Contemporary English  

J.C. Welss (2000): Longman Pronounciation Dictionary,  

Cambridge Advanced Larners Dictionery 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Сања Радановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Општи: Развијање језичких вјештина и посебних вјештина, тј. оспособљавање студената да 

разумију прочитани текст и текст по слуху; развијање способности за усмено и писмено 

комуницирање у оквиру задатих тема; правилна употреба одређених граматичких структура; 

проширивање вокабулара.  

Специфични: Разумијевање, изражавање и интеракција  у професионалном контексту; развијање  

способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну 

активност студената. 
Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност за усмену и писмену комуникацију на њемачком језику, за правилну употребу 

усвојеног вокабулара, као и за правилну употребу усвојених граматичких структура. 

Оспособљеност за писмену и усмену комуникацију на њемачком језику у специфично-

професионалном контексту. 

Садржај предмета: 

Упућивање студената у основе њемачког језика на морфолошком, лексичком и синтаксичком 

нивоу; практична настава: увјежбавање грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких 

јединица; развијање способности разумијевања на слух на нивоу глобалног, селективног и 

детањног слушања дијалошких и монолошких јединица; анализа и продукција језичких јединица у 

равни реченице, дискурса; лексичка и граматичка вјежбања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

- Dallapiaza, Rosa/Maria / Jan, Eduard von / Schonherr, Тил (2005): Tangram 2 aktuell, Lektion 5-8, 

Cursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning, Исманинг 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Сања Радановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Данило Капасо 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Садржаји наставе предмета Италијански језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су 

са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких 

наука. Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење 

аутентичног текста струке. Обрађују се и одређене ужестручне теме у зависности од профила 

студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, 

како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор 

текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је могуће и актуелност.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање комплекснијим граматичким структурама и стилским одликама општенаучног и језика 

ужих научних области развијањем способности читања и разумијевања стручних текстова, 

писменог и усменог изражавања, превођења стручне литературе 

Садржај предмета: 

Перфект, прелазни и непрелазни глаголи; Перфект повратних глагола; Имперфект; Описивање 

радњи у прошлости; Футур, футур II; „Progetti per il futuro“ (планирање будућности); Компарација 

придјева; Кондиционал презента, кондиционал прошли; Ненаглашене замјенице у дативу; 

Релативне замјенице; „ A un concerto“ (на концерту); Императив за замјеницама, императив 

неправилних глагола; Коњуктив презента, коњуктив прошли 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Pugliese, Ginevra; Роић, Сања, Un amico speciale, приручник италијанског језика за странце, 

Edizioni, Goliardiche, Trieste, 2005. 

Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског 

језика Србије. 

Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данило Капасо 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Изборни 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Садржаји наставе предмета Енглески језик 3  одређени су постављеним циљевима, а повезани су са 

ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких наука.  

Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење аутентичног текста 

струке. Обрађују се ужестручне теме у зависности од профила студената у групи и њихових интересовања. У 

настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би студенти стекли увид у различите језичке 

регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су аутентичност и поузданост извора, а увек када је то 

могуће и актуелност.  

У настави се примјењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, 

меморисања и преношења информација, писања биљешки, резимеа итд. 

Исходи учења (стечена знања): 

Основни циљ наставе предмета Енглески језик 3 јесте овладавање стручним страним језиком у области 

СОЦИОЛОГИЈЕ, филозофије, социологије, психологије, историје, антропологије, и сл.  

Овај циљ подразумијева овладавање стилским одликама опште научног и језика ужих научних области што 

се постиже развијањем сљедећих вјештина: - читања и разумијевања стручних текстова;  - писменог и 

усменог изражавања; - превођења стручне литературе; 

Садржај предмета: 

Упознавање студената и изношење плана наставе; Стручни текстови, писмене и усмене активности (писање 

параграфа, приказа и резимеа писаног текста или аудио-визуелног материјала, писање писама и биографија, 

превод, писмену обраду вокабулара и синтаксичких структура итд. Усмене активности обухватају усмену 

обраду писаног текста или аудио-визуелног материјала).  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

50 страна текста на енглеском језику из уже стручне области (непреведен текст) по избору студента и уз 

одобрење предметног наставника 

Webster s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language  

Oxford Dictionary and Linguage  

Longman Dictionarz if Contemporary English  

J.C. Welss (2000): Longman Pronounciation Dictionary,  

Cambridge Advanced Larners Dictionery 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК 3 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Сања Радановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Општи: Развијање језичких вјештина и посебних вјештина, тј. оспособљавање студената да 

разумију прочитани текст и текст по слуху; развијање способности за усмено и писмено 

комуницирање у оквиру задатих тема; правилна употреба одређених граматичких структура; 

проширивање вокабулара.  

Специфични: Разумијевање, изражавање и интеракција  у професионалном контексту; развијање  

способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну 

активност студената. 
Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност за усмену и писмену комуникацију на њемачком језику, за правилну употребу 

усвојеног вокабулара, као и за правилну употребу усвојених граматичких структура. 

Оспособљеност за писмену и усмену комуникацију на њемачком језику у специфично-

професионалном контексту. 

Садржај предмета: 

Упућивање студената у основе њемачког језика на морфолошком, лексичком и синтаксичком 

нивоу; практична настава: увјежбавање грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких 

јединица; развијање способности разумијевања на слух на нивоу глобалног, селективног и 

детањног слушања дијалошких и монолошких јединица; анализа и продукција језичких јединица у 

равни реченице, дискурса; лексичка и граматичка вјежбања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Dallapiaza, Rosa/Maria / Jan, Eduard von / Schonherr, Тил (2005): Tangram 2 aktuell, Lektion 5-8, 

Cursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning, Исманинг 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Сања Радановић 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 3 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И 2 1+2 3 

Наставници Доц. др Данило Капасо 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Садржаји наставе предмета Италијански језик 3 одређени су постављеним циљевима, а повезани су 

са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких 

наука. Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење 

аутентичног текста струке. Обрађују се и одређене ужестручне теме у зависности од профила 

студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, 

како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор 

текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је могуће и актуелност.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање комплекснијим граматичким структурама и стилским одликама општенаучног и језика 

ужих научних области развијањем способности читања и разумијевања стручних текстова, 

писменог и усменог изражавања, превођења стручне литературе 

Садржај предмета: 

Перфект, прелазни и непрелазни глаголи; Перфект повратних глагола; Имперфект; Описивање 

радњи у прошлости; Футур, футур II; „Progetti per il futuro“ (планирање будућности); Компарација 

придјева; Кондиционал презента, кондиционал прошли; Ненаглашене замјенице у дативу; 

Релативне замјенице; „ A un concerto“ (на концерту); Императив за замјеницама, императив 

неправилних глагола; Коњуктив презента, коњуктив прошли 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Pugliese, Ginevra; Роић, Сања, Un amico speciale, приручник италијанског језика за странце, 

Edizioni, Goliardiche, Trieste, 2005. 

Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског 

језика Србије. 

Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данило Капасо 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета КЛАСИЧНЕ СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 2 2+2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 

Увод у социологију 

Циљеви изучавања предмета: 

Да се студенти упознају са садржајем основних праваца у социолошкој теорији и најзначајнијег 

теоретичара од Огиста Конта до Макса Вебера, те да се тиме створе услови за успјешније 

праћење наставе у оквиру осталих предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студент треба да се упозна и научи садржаје основних идеја у друштву од античког доба до 

модерног друштва, при чему мора бити способан да разликује социолошка учења и идеје од 

других сродних учења, н.пр. филозофских, политиколошких, правних итд. Студент ће овладати 

знањем о теоријама развоја друштва у класичном периоду. 

Садржај предмета: 

Учење о друштву прије појаве социологије, посебан значај Француске револуције. Огист Конт и 

позитивистички приступ социологији. Херберт Спенсер и Л. Гумплович – биолошке теорије у 

друштву. Човјек и друштво у интерпретацији Карла Маркса. Психолошка природа друштвених 

појава – Г. Тард, В. Парето, С. Фројд.  Колективно психолошке теорије и социологија гомиле – 

Вилхелм Вунт,  Сципио Зигеле, Г. Ле Бон.  Е. Диркем – социологија као универзитетска 

дисциплина. Формалистички правац у социологији – Ф. Тенис, Г. Зимел, Л. Ф. Визе.  Макс Вебер 

– социологија друштвеног дјелања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад и метод демонстрације. 

Литература: 

1. Х.Е. Барнс, Увод у историју социологије I и II, БИГЗ, Београд, 1982. 

2. Мишел Лалман, Историја социолошких идеја I, ЗУНС, Београд, 2004. 

3. Анте Фиаменго, Сен-Симон и Огист Конт, Напријед, Загреб, 1987. 

4. Радомир. Д. Лукић, Формализам у социологији, Напријед, Загреб, 1987. 

5. Извод из оригиналних идеја од О. Конта до М. Вебера – приредио Немања Ђукић. 

6. Шијаковић И., Ђукић Н., Увод у класичне социолошке теорије, Бања Лука, 2010. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 
Похађање наставе  5бод. Домаћи задатак  10бод.  Завршни испит  50бод. 

Активност на настави  5бод. Колоквијум 3x10 30бод.     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ДЕМОГРАФИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 2 2+2 5 

Наставници Проф. др Драшко Маринковић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености другим предметима 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ овог модула је усвајање основних знања о демографским процесима и проблемима кроз 

објашњење динамичних компоненти: наталитета, морталитета и просторне покретљивости, те 

њихове просторно-временске међузависности која условљава промјене и просторне разлике у 

броју, размјештају и виталним структурама становништва.   

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти требају стећи знања и вјештине за прикупљање релевантних података о становништву, 

њихово детаљно анализирање правилним одабиром метода социјалне демографије, као и њихово 

кориштење у сврху анализе актуелних демографских процеса и проблема. 

Садржај предмета: 

Теоријски погледи на развој становништва. Становништво – појам, значај, истраживање. Опште 

кретање становништва. Фертилитет и наталитет (рађање). Морталитет (смртност). Природни 

прираштај – појам, фактори и типови. Миграције становништва – појам, типови и фактори. Полна и 

старосна структура становништва. Образовна и социо-економска структура становништва. Етничка 

и религијска (вјерска) структура становништва – појам и општа обиљежја. Културно-језичка, расна 

и антрополошка структура становништва. Брачна структура становништва. Домаћинство и 

породица. Популациона политика. Детерминанте демографског развоја и будућност становништва 

Републике Српске. Популациона политика и планирање породице у Републици Српској. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, реферати и завршни испит.  

Литература: 
Б.Ђурђев: Основне технике у демографији. Змај, Нови Сад, 2001. 

М.Бобић: Демографија и социологија – веза или синтеза. Службени гласник, Београд, 2007. 

Д.Брезник: Демографија - анализа, методи и модели. ЦДИ, ИДН, Београд, 1977. 

А.Wertheimer-Балетић: Становништво и развој. МаТе, Загреб, 1999. 

Група аутора: Анализа демографске ситуације и спровођења пронаталитетних мјера и активности у 

Републици Српској. Министарство породице, омладине и спорта и Савјет за демографску политику 

Републике Српске, Бања Лука, 2008 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак 15 Завршни испит  50 

Активност на настави  10 Колоквијум 20    

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебних назнака. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА НАУКЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 2 2+2 5 

Наставници Проф. др Лазо Ристић   

 

Условљеност другим предметима: 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да студенти упознају основне елементе научног истраживања, да се уведу у 

методолошку терминологију, да се упознају са основним проблемима методологије друштвених 

наука, правцима њихових рјешења и посљедицама које она имају по истраживање у овим наукама. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће кроз овај предмет савладати основе методолошке појмове. Разумјеће везе између 

трорије, метода и искуства, импликације различитих истраживачких стратегија, унаприједиће своју 

способност критичког мишљења и тумаћења стручне литературе, операционализације појмова и 

вођења аргументоване дебате. 

Садржај предмета: 

Појмови методологије, науке и филозофије. Њихови међусобни односи. Хипотезе и научни 

метод. Формулисање релевантних хипотеза. Чињенице, хипотезе и круцијални елементи. 

Посматрање и њихови проблеми. Дефиниција. Природа дефиниције. Елементи дефиниције. 

Класификација и диоба. Одређивање диобе. Елементи диобе. Врсте диобе. Индуктивистичко 

схватање истраживања. Појам индуктивне методе. Опсервација, експеримент и њихови 

проблеми. Логички проблеми индукције. Границе индуктивистичког метода. Статистички 

методи. Остали општенаучни методи.  Научно објашњење. Научно откриће. Доказ у науци..  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад, метод демонстрације. 

Литература: 

Морис Коен и Ернест Нејгел, Логика и научни метод, Београд, Јасен 2004.,  

Ернест Нејгел, Структура науке, Београд, Нолит, 1974.  

Карл Хемпел, Филозофија природних наука, Београд: Плато 1997.  

Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историје методолошке мисли, Београд: 

Филозофски факултет 1994.  

Георг Хенрих фон Рихт, Објашњење и разуимевање, Београд: Нолит 1975.  

Карл Попер, У трагању за бољим светом, Београд: Паидеиа 1999.  

Шешић, Б., Општа методологија, Нучна књига, Београд, 1980. 

Шушњић, Ђ., Методологија, Чигоја, Београд, 1999. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. Др Лазо Ристић 
 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета САВРЕМЕНЕ СОЦИОЛОШКЕ ТЕОРИЈЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 3 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 

Увод у социологију 

Циљеви изучавања предмета: 

Да се студенти упознају са садржајем основних праваца у савременој социолошкој теорији и  

учењима најзначајнијих теоретичара од  Т. Парсонса до садашњих теоретичара и теоријских  

разматрања(Бурдије, Гиденс, Бек), те да се  тиме створе услови за  успјешније праћење наставе у  

оквиру осталих предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити упознати са најновијим социолошким промишљањима о друштву, његовој 

структури, динамици, основним друштвеним процесима, појавама и чињеницама. Студенти ће 

стећи знање о садржајима социолошких теорија 20. и 21. вијека 

Садржај предмета: 

Социолошка теорија пред и после 2. Св. рата.  Функционалистичке теорије: Парсонс Т., Мертон 

Р. Неофункционализам: Луман Н.  Структурализам: Клод Леви-Строс, Алтисер Л., Голдман Л. 

Фуко М.  Дубинска социологија  и структурализам: Гурвич Ж., С ону страну структурализма: 

Пуланцас Н. Лефевр А.  Критика структурализма и функционализна и теорија друштвеног 

конфликта: Милс Р. Дарендорф Р.  Козер Л. Гулднер А.  Критичка теорија друштва (Адорно, 

Хоркхајмер, Маркузе, Фром. Хабермас). Расправе о постиндустријском друштву (Бел Д. Турен 

А.). Расправе о модерни и постмодерни. Феноменолошка социологија (А. Шиц, П. Бергер) и 

етнометодологија (Х. Гарфинкел, Џ. Даглас, М. Полнер). Теорије симбола и значења ( Бурдје П. 

Лукман Т. Блумер Херберт). Расправе о глобализацији (Хелд Д. Гиденс А. Алан Скот) и друштву 

ризика (Улрих Б.) 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 
1. Мишел Лалман, Историја социолошких идеја I, ЗУНС, Београд, 2004. 

2. Рицер, Жорж: Сувремена социологијска теорија, Загреб, Накладни завод Глобус, 1997. 

3. Спасић, Ивана: Интерпретативна социологија, Београд, ЗУНС, 1998. 

4. Изводи из оригиналних дела савремених теоретичара, избор текстова – приредио: Немања Ђукић 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ТЕОРИЈЕ И МЕТОДЕ ИСТРАЖИВАЊА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 3 2+2 5 

Наставници Проф. др Лазо Ристић   

 

Условљеност другим предметима: 

Положен испит из Методологија науке 
Циљеви изучавања предмета: 

Оспособљава студенте да праве неопходне везе између теорије, метода и искуства, разумију импликације различитих 

истраживачких стратегија, унапреде своју способност критичког мишљења и тумачења стручне литературе, 

операционализације појмова и спровођења властитог истраживања, креативног писања и вођења аргументоване дебате. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће кроз овај предмет савладати основе методолошке појмове. Разумјеће везе између трорије, метода и искуства, 

импликације различитих истраживачких стратегија, унаприједиће своју способност критичког мишљења и тумаћења 

стручне литературе, операционализације појмова и вођења аргументоване дебате. 

Садржај предмета: 
Међусобан однос различитих теоријско-методолошких приступа. Позитивистичка теоријско-методолошка 

схватања. Марксистичка теоријско-методолошка концепција. Гледиште о коријенитој разлици метода 

природних и друштвених наука. Теоријско-методолошка схватања Макса Вебера. Новија струјања у 

социолошкој методологији. Структуралистички теоријско-методолошки приступ. Функционализам. 

Системска теоријско-методолошка концепција. Бихевиористички теоријско-методолошки приступ. 

Феминистичко теоријско-методолошко становиште. Симболички интеракционизам. Теоријско-

методолошко становиште постструктурализма. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад, метод демонстрације. 

Литература: 
1. Вера Вратуша-Жуњић, Шта је социологија? , Зборник Филозофског   факултета –  

    Споменица Михајла Поповића, XVII, ФФ-Плато, Београд, 2002, 127-143; 

  2. Војин Милић, Социолошки метод, Нолит, Београд, 1996 – уводна поглавља; 

  3. Лазо Ристић, Методолошки техницизам Карла Попера, Филозофски факултет, Бања Лука, 2004. 

  4. Марија Богдановић, Методолошке студије, Београд, 1993; 

  5. Славомир Милосављевић и Иван Радосављевић: Основи методологије политичких  

      наука, Службени гласник, Београд, 2003, стр. 301-389; 

  6. Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историја методологије науке,  

      Београд, 1994. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. Др Лазо Ристић 
 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 3 2 + 2 5 

Наставници Проф. др Миодраг Ромић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Омогућити разумијевање и анализу категоријалних појмова о култури и цивилизацији; оствари-вање увида у 

основне теоријске оријентације о овом проблему, са посебним освртом на Савремено стање у социологији 

културе; Развијање цјеловитог и критичког приступа проблему односа свјетских модела културе према 

моделима националних и мањинских култура; Упознавање модерних оријетација и кретање у култури  

Исходи учења (стечена знања): 

Након одслушане наставе и положеног испита из овог предмета студенти ће бити оспособљени да 

разумију битне одреднице феномена културе као значајног сегмента друштвеног живота, те моћи 

да разликују социолошки од других приступа изучавању културе. 

Садржај предмета: 
Социолошко одређење и генеза научног поимања „културе“ и „цивилизације“. Елитна и масовна култура, 

контракултура и поткултура. Култура и личност: социјализација, културни конфликти и култура толеранције. 

Културне промјене у савременим друштвима. Културне вриједности и норме. Обичаји и морал. Језик и 

симболи. Умјетност: појам, улога и функције умјетности. Игра и спорт. Култура религија. Магија и митови. 

Образовање у постмодерном друштву.  

Методе наставе и савладавања градива: 
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео 

метеријала и документарних филмова са религијском тематиком. Семинари из литературе. Писани 

семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације  на часу. Консултације. Студенти/киње имају 

непосредан увид у значајан дио феномена културе који се преко овог наставног програма реализује; народна и 

масовна култура, филм и телевизија, интернет, чиме им је отворена могућност да прате врло значајна 

догађања и процесе из ове области. Студенти/киње се упућују да прате културне догађаје у граду (изложбе, 

филмске пројекције, дискусије на трибинама). 

Литература: 
Ковачевић, Б. и Ромић, М. (2010): Елементи социологије културе, Бања Лука: Дефендологија Центар за 

безбједоносна, социолошка и криминолошка истраживања. 

Аврамовић, Зоран (2006): Култура, Београд, ЗУНС. (дио) 

Коковић, Драган (2005): Пукотине културе, Нови Сад: Прометеј (дио) 

Елиот, Томас С. (1995): Ка дефиницији културе, Ниш: Просвета 

Eagleton, Terry (2002): Идеја културе, Загреб, Наклада Јесенски и Турк. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе    5 Домаћи задатак   10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум 3x10    

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Миодраг Ромић 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА РАДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 3 2+2 5 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања наставног предмета је да студенти овладају знањима из области социологије рада. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће кроз овај предмет упознати темељне појмове и категорије социологије рада.  

Садржај предмета: 

Наука – Социологија рада. Друштво, култура  и рад. Рад и производња. Производне и  

радне установе. Мотивација рада. Организација рада и производње. Менаџмент и маркетинг.  

Рад и конфликти. Социологија информатичког друштва.  Рад, производња и еколошка криза.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. 

Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит. 

Литература: 

 
Б. Ковачевић, П. Гојковић, Д. Видаковић, Социологија рада (увод), Добој, “Саобраћајни факултет”, 2008 

G. Friedmann P. Naville, Социологија рада, Сарајево, „Веселин Маслеша“, 1972. 

Б. Милошевић, Умеће рада, Нови Сад, Филозофски факултет, 2000. 

Д. Вејновић, В. Вејновић, Пословна култура, Бања Лука, 2007. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ТЕОРИЈЕ ДРУШТВЕНЕ СТРУКТУРЕ И СИСТЕМА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Обавезни 4 2+2 7 

Наставници Доц. др Боро Трамошљанин 

 
Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет има за циљ оспособљавање студената за критичко разумијевање битних социолошких појмова и 

основних научних категорија и појмова  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти треба да се упознају са основним категоријама социологије као опште науке о друштву, те да 

социологију јасно разликују од других наука о друштву. Такође, студенти треба да у сваком тренутку јасно 

препознају шта су друштвени феномени које проучава социологија и да јасно разликују социјално од 

социолошког. 

Садржај предмета: 

 Класична социолошка теорија  

 Савремена социолошка теорија  

 Породица и брак 

 Пол и род 

 Градови, урбана подручја, становништво и еколошка криза 

 Модерне организације 

 Масовни медији и комуникације 

 Образовање и савремене промјене 

 Културне промјене 

 Религија и савремене друштвене промјене 

 Раса и  етницитет  

 Политичке идеологије  

Методе наставе и савладавања градива: 
Активно рисуство настави и интерактивна настава. Припрема, израда и одбрана референтних и семинарских 

радова. Појединачне и групне консултације, континуране провјере и завршни испит. 

Литература: 
Г. Ритзер, Сувремена социологијска теорија, Загреб, „Накладни Завод Глобус“, 1997. М. Лалман, Историја социолошких 

деја, т. I-II, Београд, „Завод за уџбенике и наставна средства“, 2004. М. Хараламбос, М.Холборн:, Социологија – теме и 

перспективе, Загреб, „Голден маркетинг“, 2004. Е. Гиденс, Социологија, Београд, 2007. Н. Моузелис, Социологијска 

теорија, Загреб, „Јесенски и Турк“, 2000; Б. Милошевић, Социологија и савемени свет, Нови Сад, „Филозофски 

факултет“, 2007; Е. Хејвуд, Политичке идеологије, Београд, „Завод за уџбенике и наставна средства“, 2005. Д. Вејновић, 

Социологија- одабране теме, Бања Лука, „Висока школа унуташњи послова“, 2004. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. Др Брацо Ковачевић 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА РЕЛИГИЈЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 4 2+2 6 

Наставници Доц. др Миодраг Ромић 

 

Условљеност другим предметима 
Социологија културе  

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са основним појмовима и проблемима из области социологије религије. 

Исходи учења (стечена знања): 
Професори социологије, односно дипломирани социолози биће оспособљени да разумију значај и улогу 

коју религија има у друштву, како у традиционалном тако и у савременом. Такође, након слушања и 

полагања градива из овог предмета студенти ће моћи да разумију природу религијских учења, карактер и 

специфичности организовања религијских заједница и институција, те меандре односа између религије и 

филозофије, религије и науке, религије и културе итд. 

Садржај предмета: 
Појам религије, елементи и функције. Марксово и Енгелсово схватање религије. Диркемово схватање 

религије. Веберова интерпретација религије са посебним освртом на протестантску етику. Магија и 

религија. Политеистичке и монотеистичке религије. Свјетске религије. Секте. 

Секуларизација и антисекуларизација. Религијски фундаментализам: његова злоупотреба у политичке 

сврхе. Нови религијски покрети и њихова класификација. Могућности међурелигијског дијалога у БиХ на 

принципима толеранције и међусобног договора. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања,  вјежбе, семинарски радови,анализа литературе, консултације. 

Литература: 
1. Павићевић, В. (1980) Социологија религије. Београд: БИГЗ. 

2. Кубурић, З. (1996) Религија, породица и млади. Београд: Теолошки институт за образовање, 

 информације и статистику. 

3. Коковић, Д. (1996) Социологија религије и образовања. Сомбор: Учитељски факултет. 

4. Ћимић, Е. (1992) Свето и свјетовно, Загреб: Хрватско филозофско друштво. 

5. Acquaviva,, С./Pace, Е. (1996) Социологија религије. Загреб: Завод за социологију. 

6. Вебер, М. (2000) Социологија религије. Загреб: Крузак. 

7. Вебер, М. (1989) Протестантска етика и дух капитализма. Сарајево: Веселин Маслеша. 

8. Трамошљанин, Б. (2009) Улога религијског чиниоца у изазивању националних сукоба у Другој  

     Југославији (научни рад). 

9. Трнинић, Душко (2010): Религија пред изазовима глобализације, Бања Лука: Удружење за филозофију и 

    друштвену мисао. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак  10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум  3х10     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СТАТИСТИКА У СОЦИОЛОШКИМ ИСТРАЖИВАЊИМА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 4 2+2 6 

Наставници Проф. др Лазо Ристић   

 

Условљеност другим предметима: 

Елементарно владање рачунаром (Windows) 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставног предмета је да студенти овладају основним знањима и вјештинама из области 

статистичких метода тако да буду оспособљени да разумију истраживачке текстове са основном 

статистичком анализом, као и да самостално спроведу описну анализу проблема..  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће кроз овај предмет упознати основе статистичког метода. Биће у стању да статистичке 

послове обављају примјеном компјутерског програма.  

Садржај предмета: 

Основни статистички појмови. Прикупљање, сређивање и приказивање података. Мјере централне 

тенденције. Мјере дисперзије и облика распореда. Статистички експеримент, догађај, вјероватноћа, рачун 

вјероватноће. Случајна промјенљива и распоред вјероватноће. Биномни распоред. Распоред вјероватноће 

непрекидне случајне промјенљиве. Нормални распоред. Статистички узорак, основни принципи избора 

узорка и типови узорка. Статистичко оцјењивање. Тестирање хипотеза. Статистички пакет за рачунаре – 

основне команде. Статистички пакет за рачунаре – унос и дефиниција података. Статистички пакет за 

рачунаре – трансформација података. Дескриптивна анализа анкетног истраживања: просјек, дисперзија, 

фреквенције. Дескриптивна анализа анкетног истраживања: табеле контигенције. Статистичко оцјењивање 

и тестирање хипотеза. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад, метод демонстрације. 

Литература: 

Миодраг Крнета, Статистика за социологе, ИРО Економика и Економски институт, Београд, 1987. 

Љубица Шкара-Видојевић, Статистички метод у друштвеним наукама, Стручна књига, Београд, 1976. 

Владимир Турјачанин и Ђорђе Чекрлија, Основне статистичке методе и технике у СПСС-у, Центар за 

културни и социјални поправак, Бања Лука, 2006. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф.  др Лазо Ристић 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Назив предмета ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 4 2+2 5 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Изучавањем овог предмета стичу се уводна, основна и општа знања о људским правима и слободама кроз 

основна теоријска схватања, међународне и домаће изворе, дјеловање међународних, регионалних и домаћих 

организација, нормирање, остваривање, контролу и заштиту права и слобода у нашем уставно-правном систему 

и њихове међународне и транснационалне димензије. 

Исходи учења (стечена знања): 
Стицање знања и оспособљавање за њихову практичну примјену у дјелатности за коју се студент оспособљава. 

Садржај предмета: 
Појмовне и теоријске поставке и схватања о људским правима и слободама; историјски, правни и политички 

извори; међународне и националне организације; каталог, стандарди и класификација; остваривање, надзор и 

заштита; кривично-правна заштита људских права и слобода.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање, вежбе, практичан рад (30% теорија, 70% остали облици рада) 

Самосталне активности, вежбе на терену, групне активности према интересовању – израда 

самосталног семинарског рада. 
Литература: 
а) обавезна: 

Пауновић М., Димитријевић В.: Људска права, уџбеник, Београдски центар за    људска права, Београд,  1997. 

 Пауновић М., Кривокапић В., Крстић И.: Основи  међународних        људских права, Мегатрејд универзитет, 

Београд 

Вучинић Н.: Основи људских права и слобода, уџбеник ЦИД, Подгорица, 2001. 

 б) шира: 

 Бакшић-Муфтић Ј.: Систем људских права, ''Магистрат'', Сарајево, 2002.Bloch Е.: Природно право и људско 

достојанство, Београд, 1997. 

 Burgenthal Т.: Међународна људска права у сажетом облику, Сарајево - Будимпешта, 1998. 

 Van Dijk А., G.Ј.H Van Hoof са сарадницима: Теорија и пракса Европске конвенције о људским правима, група 

издавача, треће издање, Сарајево, 2001. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ТЕОРИЈЕ О ДРУШТВЕНИМ ПРОМЈЕНАМА 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 5 2+2 6 

Наставници Доц. др Боро Трамошљанин 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са структуром, појавама, процесима и односима у савременом друштву. Анлиза 

савременог друштва на бази појмовно-категоријалног апарата који су студенти  

стекли у претходним предметима. Пружање знања и информација студентима како би лакше разумели 

савремено друштво и могли да се баве његовим истраживањем и анализом. 

Исходи учења (стечена знања): 
Кроз овај предмет студент ће стећи продубљено и проширено знање о најразноврснијим социјалним 

појавама и феноменима укључујући најновије процесе и догађаје у савременом друштву, попут улоге 

медија и информисања, феномена насиља у друштву, криминала, изазова глобализације, особености 

транзиције и тако даље. 

Садржај предмета: 
Учење о друштву прије појаве социологије, посебан значај Француске револуције. Огист Конт и 

позитивистички приступ социологији. Херберт Спенсер и Л. Гумплович – биолошке теорије у друштву. 

Човјек и друштво у интерпретацији Карла Маркса. Психолошка природа друштвених појава – Г. Тард, В. 

Парето, С. Фројд.  Колективно психолошке теорије и социологија гомиле – Вилхелм Вунт,  Сципио Зигеле, 

Г. Ле Бон.  Е. Диркем – социологија као универзитетска дисциплина. Формалистички правац у социологији 

– Ф. Тенис, Г. Зимел, Л. Ф. Визе.  Макс Вебер – социологија друштвеног дјелања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања,  вјежбе, семинарски радови,анализа литературе, консултације. 

Литература: 
1. Гиденс, Е. Социологија, Економски факултет, Београд, 2007. 

2. Шијаковић, И. Социологија-увод у разумевање глобалног друштва, Бања Лука: Економски факултет Бања Лука, . 2008. 

3. Хантингтон, С. Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД, 2000 
4. Бек, У. Ризично друштво. Београд : Филип Вишњић, 2001. 

5. Бек, У. Моћ против моћи у доба глобализације, Школска књига, Загреб, 2004. 

6. Џери, Мандер., Голдсмит, Едвард, Глобализација – аргументу против, Клио, 2003. 
7. Халпер, Катрин, Жан-Клод Руано Борбалан, Идентитети- појединац, група, друштво, Клио, Београд, 2009. 

8. Гелнер, Е. Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад,  1997. 
9. Андерсон, Бенедикт., Нација:замишљена заједница, Плато, Београд, 1998. 

10. Наполеони Лорета, Олош економија, Хеспериа, Београд, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе    5 Домаћи задатак   10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум 3x10    

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА СОЦИОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 5 2+2 6 

Наставници Проф. др Лазо Ристић   

 

Условљеност другим предметима: 

Положен испит из методологије друштвених наука 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета је да се студенти оспособе да на основу знања из методологије 

друштвених наука и овог предмета, оспособе да на самосталан начин примијене стечено 

методолошко знање у истраживању различитих друштвених појава. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студент ће моћи приказати и објаснити теоријско-методолошка знања потребна за разумијњвање 

процеса научног истраживања, израђивати научно-истраживачки пројект, бирати истраживачке 

методе и поступке и контруисати истраживачке инструменте, знати како реализовати 

квантитативна и квалитативна истраживања, анализирати и тумачити резултате истраживања и 

израду истраживачког извјештаја, критички процјењивати научна истраживања. 

Садржај предмета: 

Историјски преглед схватања о социолошком методу. Епистемолошки основи теоријске науке. 

Израда плана истраживања и проблеми операционализације. Посматрање у социологији. Анкетна 

истраживања. Основни принципи класификације и мјерења. Биографски метод. Метод случаја. 

Анализа садржаја. Експеримент. Основи мултиваријантне анализе. Функционална анализа. 

Упоредни метод. Етика научног истраживања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад, метод демонстрације. 

Литература: 

1. Богдановић, М., Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд, 1993. 

2. Илић, В., Квантитативни и квалитативни  приступ у упоредним истраживањима, 

Социологија бр. 2, 2000, Београд, стр. 247-269. 

3. Милић, В., Социолошки метод, Нолит, Београд, 1978. 

4. Милосављевић, С.,  Радосављевић, И., Осанови методологије политичких наука, Службени 

гласник, Београд, 2003.. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50  

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Лазо Ристић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИКЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 5 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са социолошком димензијом политике 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће овладати основним знањима о феномену политике, с посебним освртом на суштину 

и динамику политичких процеса и односа, те улогу и начин дјеловања темељних субјеката 

политичког живота. Такође, студенти ће бити оспосбљени да разумилу основне политичке 

процесе, противрјечности и феноменологију пллитичке свакодневице нашег друштва. 

Садржај предмета: 

Настанак и развој,редмет и метод,сродне дисциплине  социологије политике. Социолошка 

анализа политичких феномена. Друштвени покрети . Цивилно друштво. Политичка моћ. 

Процедуре доношења и спровођења одлука. Интересне групе и групе за притисак. Друштвена 

транзиција и модернизација. Политичко обликовање друштва. Глобални политички поредак. 

Актери политике. Јавна сфера и политичка комуникација. Интегративни и дезинтегративни 

политички  процеси. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

Љуба Тадић: Наука о политици, Београд,1999. 

Пејо Ђурашиновић: Транзиција друштва,Графид, Бања Лука 2002. 

Кејт Неш: Савремена политичка социологија, Сл.гласник, Београд, 2006. 
Вукашин Павловић: Цивилно друштво и демократија, Завод за уџбенике, Београд, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе    5  Домаћи задатак   10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум  3x10     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА НАСЕЉА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 5 2+2 6 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет има за циљ оспособљавање студената у разумијевању основних, категорија и појмова 

 руралног и урбаног друштва, а савремених посебно, неопходних и за праћење интердисципли-

нарних наставних садржаја других предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће у оквиру овог наставног предмета упознати основне појмове руралне социологије: 

насеље, село: појам, настанак, врсте села, сељаштво кроз историју, будућност села; простор, 

култура села, урбанизација, модернизација, екологија села. Упознати ће основне појмове урбане 

социологије: насеље, град, метрополиси, регија, простор, култура града, масовна култура, 

урбанизација, модернизација, екологија града. 

Садржај предмета: 

Социологија насеља. Насеља (појам и врсте). Насеља (као територијалне и локалне заједнице; 

модернизација, индустријализација и урбанизација). Село (рурална средина и рурално друштво; 

појам, настанак и врсте, друштвене институције и групе села. Култура села, Екологија села.  

Град (појам, врсте, настанак и историјски развој). Град (простор и регија; конурбације, 

метрополиси, мегалополиси, глобални градови).  Друштвеене институције и групе града. 

Отуђење и социјална патологија града. Култура града.  Екологија града 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. 

Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит. 

Литература: 

Б. Ковачевић, Л. Ристић, М. Кнежевић, Социологија насеља, Бања Лука, 2009. 

М. Митровић, Социологија села, Београд, 1998;  

О. Чолдаровић, Сувремено друштво и урбанизација, Загреб, Школска књига, 1987. 

С. Вујовић, М.Петровић, Урбана социологија, Београд, 2005. 

Љ. Пушић, Одрживи град: Ка једној социологији окружења, Београд, 2001. 

Л. Мумфорд, Град у хисторији, Загреб, Напријед, 1988. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски рограм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Назив предмета САВРЕМЕНО ДРУШТВО 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 О 6 2+2 6 

Наставници Доц. др Боро Трамошљани 

 
Условљеност другим предметима 

 Увод у социологију  

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са структуром, појавама, процесима и односима у савременом друштву. Анлиза 

савременог друштва на бази појмовно-категоријалног апарата који су студенти  

стекли у претходним предметима. Пружање знања и информација студентима како би лакше разумели 

савремено друштво и могли да се баве његовим истраживањем и анализом. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исход учења наведен у циљевима изучавања предмета . 

Садржај предмета: 

Типови савремених друштава. Индустријско, постиндустријско и информатичко друштво.  

Модерно и постмодерно друштво. Друштво ризика и друштво у транзицији . Глобално друштво и 

глобализација. Цивилно и отворено друштво. Идентитет у савременом друштву. Нација и национализам у 

доба глобализације. Класе и сиромаштво у савременом друштву. Држава, суверенитет, друштвени покрети 

и друштвена моћ у савременом друштву. Елита, маса, образовање и јавно мнење у савременом друштву. 

Биотехнолошки, геополитички и цивилизацијски проблеми савременог друштва. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања,  вјежбе, семинарски радови,анализа литературе, консултације. 

Литература: 
Гиденс, Е. (1997) Последице модерности. Београд: Филип Вишњић. 

Бек, У. (2001) Ризично друштво. Београд: Филип Вишњић. 

Кастелс, М. (2000) Успон умреженог друштва. Загреб: Голден маркетинг. 

Вулетић, В. (2006) Глобализација. Зрењанин: Градска народна библиотека. 

Турен, А. Постиндустријско друштво. Загреб: Глобус. 

Шијаковић, И. (2008) Социологија – увод у разумевање глобалног друштва.  

Бања Лука: Економски факултет Бања Лука. 

Хантингтон, С. (2000) Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД. 

Павловић, В. (1995) Потиснуто цивилно друштво. Београд: Еко центар. 

Трамошљанин, Б. (2010) Узроци друштвене кризе и економске заосталости у  

РС и БиХ. (Научни рад). 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум 3x10    

Посебна назнака за предмет:  

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 6 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са социолошком димензијом породице 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити оспособљени да разумију друштвену улогу породице, разлику између брака и 

породице, трансформацију савремене породице, те да наслуте у ком правцу иде развој породице у 

будућности. Теоријско знање требало би да има конкретне практичне посљедице у разумјевању, 

формирању и социјалним функцијама породице код нас. 

Садржај предмета: 

Настанак и развој,предмет и метод,  социологије породице. Савремена породица. Родитељство. 

Соцјализација и персонализација. Дијете и дјетињство. 

Преображај породице. Психодинамика породичног живота. Насиље у породици. Полови и родна 

подјела рада у породици. Типови породичних заједница. Социо-патолошке појаве у породици. 

Брак и породица. Интегративни и дезинтегративни политички  процеси. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

1. Анђелка Милић: Социологија породице, Београд, 1999. 

2. Ана Гавриловић,Милосав Милосављевић,Пејо Ђурашиновић: Преображај породице, 

Универзитет у Бања Луци, 2002. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак  10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум  3х10     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета КУЛТУРА РЕЛИГИЈА 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 6 1 + 2 3 

Наставници Проф. др Миодраг Ромић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознати студенте/киње са различитим приступима религији (нпр.супстанционалне, функционалне и симболичке 

дефиниције религије); обратити пажњу на улогу и функције религије у савременом друштву; указивање на однос 

религије и религијских институција (заједница) према разним сегментима живота појединаца, као нпр. однос религија 

према богатству и сиромаштву; браку и сексуалности; етици и људским правима. Кроз неконфесионални приступ 

религији, студенте/киње упознати са религијским традицијама које постоје у нашем друштву и научити их да цијене 

различитости уз уважавање другог и другачијег мишљења.   

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће научити све о религијама код нас, као и односу религије и политике, религије и 

образовања, третирања религијских феномена у средствима информисања, о легислативи у вези 

са слободом вјероисповјести, о неопходности толерисања различитих религија и конфесионалних 

организација ( цркава). Такође, студенти ће се оспособити да знање о овој материји пренесу и 

ученицима школа у којим постоји предмет култура религија. 

Садржај предмета: 
Појмовно одређенје религије (супстанционалне, функционалне и симболичке дефиниције религије). Улога и 

функције религије у савременом друштву. Религијски дискурс и религијска пракса. Оснивачи великих 

свјетских религија: Буда. Исус Христ и Мухамед. Мартин Лутер и покрет реформације.  Култови, мале 

вјерске заједнице и нови религијски покрети. Религије и брак Однос религија према богатству и сиромаштву. 

Религије и етика. Религијско (не)вјеровање  (секуларни хуманизам, атеизам и антитеизам). Међурелигијски 

дијалог (претпоставке и исходишта). 

Методе наставе и савладавања градива: 
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Приказивање видео метеријала и 

документарних филмова са религијском тематиком. Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Усмени 

коментари и краће презентације  на часу. Консултације. 

Литература: 
Армстронг, Карен (2008): Буда, Београд: Лагуна (стр. 131-164). 

Браун, Стивен Ф. (2000): Светске религије: Хришћанство, Београд: Чигоја штампа (стр. 17-33; 59-73). 

Вукомановић, Милан (2004): Религија, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства (стр. 67-74). 

Ruthven, Malise (2003): Islam, Сарајево: ТДК Шахинпашић (стр. 23-53). 

Трнинић, Душко (2010): Религија пред изазовима глобализације, Бања Лука: Удружење за филозофију и друштвену мисао 

(стр. 81-94). 

Цвитковић, Иван (2004): Социологија религије, Сарајево: Универзитетска књига (стр. 393-403). 

Шушњић, Ђуро (1998): Религија II: Значења, теорије, преплитања, сусрети, Београд: Чигоја штампа (стр. 339-350). 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак    15 Завршни испит  50 

Активност на настави  10 Колоквијум     20     

Посебна назнака за предмет: 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Миодраг Ромић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета МЕТОДИКА НАСТАВЕ СОЦИОЛОГИЈЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 6 1 + 2 3 

Наставници Проф. др Миодраг Ромић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Овладавање основним педагошко-психолошким и дидактичко-методичким знањима неопходним 

за успјешно извођење наставаже социологије у средњим школама и другим васпитно-образо- 

вним установама сличног ранга, специфичним облицима и методама припремања и планирања наставе социологије, 

одређеним моделима писмених припрема за наставу (традиционалним и иновати- 

вним), организацијом и структуром вјежби за наставни рад, педагошким мјерним инструмен- 

тима и објективним техникама евалуације постигнућа ученика.  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити оспособљени за улогу будућих наставника у средњим и основним школама из 

предмета социологија, демократија и људска права и култура религија. 

Садржај предмета: 
Дидактичко-методске основе васпитно-образовног рада. Методика наставе социологије као научне и наставне 

дисциплине. Настава социологије у средњој школи. Принципи у настави социологије. Органи- 

зациони облици у настави социологије.  Однос ученика и наставника у настави социологије. 

Објашњење, класификација и практична примјена метода у настави социологије. Планирање и 

израда писмених припрема у настави социологије. Наставни час: врсте, организација и структу- 

ра – демонстрација различитих облика. Планирање, припремање и практична пројекција ино- 

вативних модела наставног часа социологије. Методе и технике провјеравања, испитивања и оц- 

јењивања знања ученика у средњој школи. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по 

групама.  Семинари из литературе. Писани семинарски радови. Краћи реферати. Практичне  

презентације наставних јединица из опште социологије за среднје школе. Консултације 

Литература: 
Ивковић, М. (1995): Методика наставе социологије, Ниш: Просвета 

Бранковић Драго и др. (1999): Педагошко-психолошке и дидактичко- методичке основе васпитно-образовног рада, 

Бања Лука: Друштво педагога РС (дио) 

Бранковић Драго и др.(2005): Иновације у универзитетској настави, Бања Лука: Филозофски факултет 

Маринковић, Јосип (1968): Прилози методици настави филозофије, Сарајево, Завод за издавање уџбеника 

Мандић П.(1972): Иновације у настави, Сарајево: Завод за издавање уџбеника 

Приручник са основама програма стручног усавршавања наставника (1998): Бања Лука, Министарство просвете РС 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  10    Домаћи задатак  10 Завршни испит   50 

Активност на настави  10         Колоквијум  20     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Миодраг Ромић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ОПШТА СОЦИОЛОГИЈА  

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 7 4+2 8 

Наставници Доц. др Боро Трамошљанин 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање студената са структуром, појавама, процесима и односима у савременом друштву. Анлиза 

савременог друштва на бази појмовно-категоријалног апарата који су студенти  

стекли у претходним предметима. Пружање знања и информација студентима како би лакше разумели 

савремено друштво и могли да се баве његовим истраживањем и анализом. 

Исходи учења (стечена знања): 
Кроз овај предмет студент ће стећи продубљено и проширено знање о најразноврснијим социјалним 

појавама и феноменима укључујући најновије процесе и догађаје у савременом друштву, попут улоге 

медија и информисања, феномена насиља у друштву, криминала, изазова глобализације, особености 

транзиције и тако даље. 

Садржај предмета: 
Учење о друштву прије појаве социологије, посебан значај Француске револуције. Огист Конт и 

позитивистички приступ социологији. Херберт Спенсер и Л. Гумплович – биолошке теорије у друштву. 

Човјек и друштво у интерпретацији Карла Маркса. Психолошка природа друштвених појава – Г. Тард, В. 

Парето, С. Фројд.  Колективно психолошке теорије и социологија гомиле – Вилхелм Вунт,  Сципио Зигеле, 

Г. Ле Бон.  Е. Диркем – социологија као универзитетска дисциплина. Формалистички правац у социологији 

– Ф. Тенис, Г. Зимел, Л. Ф. Визе.  Макс Вебер – социологија друштвеног дјелања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања,  вјежбе, семинарски радови,анализа литературе, консултације. 

Литература: 
Гиденс, Е. Социологија, Економски факултет, Београд, 2007. 

Шијаковић, И. Социологија-увод у разумевање глобалног друштва, Бања Лука: Економски факултет Бања Лука, . 2008. 

Хантингтон, С. Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД, 2000 
Бек, У. Ризично друштво. Београд : Филип Вишњић, 2001. 

Џери, Мандер., Голдсмит, Едвард, Глобализација – аргументу против, Клио, 2003. 

Халпер, Катрин, Жан-Клод Руано Борбалан, Идентитети- појединац, група, друштво, Клио, Београд, 2009. 
Гелнер, Е. Нације и национализам, Матица српска, Нови Сад,  1997. 

Андерсон, Бенедикт., Нација:замишљена заједница, Плато, Београд, 1998. 

Наполеони Лорета, Олош економија, Хеспериа, Београд, 2009. 
Castells, М. The power of identity Bleckwel Publishing, Massachutetts, 1997. 

Хобсбаум, Ерик., Доба екстрема, Дерета, Београд, 2002. 

Кин, Џон., Цивилно друштво, Филип Вишњић, Београд, 2003. 
Josefh A. Tainter, Kolaps kompleksnih društava, Naklada Jesenski i Turk, Zagreb 2007. 

Ристић, Л., Традиција и друштвена реконструкција, Филозофски факултет, Бања Лука, 2000. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе    5 Домаћи задатак   10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум 3x10    

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета САВРЕМЕНА СОЦИОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 О 7 4+2 8 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 

Класичне социолошке теорије, Увод у социологију  

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са структуром, појавама, процесима и односима у савременом друштву. 

Анлиза савременог друштва на бази појмовно-категоријалног апарата који су студенти  

стекли у претходним предметима. Пружање знања и информација студентима како би лакше 

разумели савремено друштво и могли да се баве његовим истраживањем и анализом. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења наведени у циљевима предмета. 

Садржај предмета: 

Учење о друштву прије појаве социологије, посебан значај Француске револуције. Огист Конт и 

позитивистички приступ социологији. Херберт Спенсер и Л. Гуплович – биолошке теорије у 

друштву. Човјек и друштво у интерпретацији Карла Маркса. Психолошка природа друштвених 

појава – Г. Тард, В. Парето, С. Фројд.  Колективно психолошке теорије и социологија гомиле – 

Вилхелм Вунт,  Сципио Зигеле, Г. ЛеБон.  Е. Диркем – социологија као универзитетска 

дисциплина. Формалистички правац у социологији – Ф. Тенис, Г. Зимел, Л. Ф. Визе.  Макс Вебер 

– социологија друштвеног дјелања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања,  вјежбе, семинарски радови,анализа литературе, консултације. 

Литература: 
Шијаковић, И. Социологија-увод у разумевање глобалног друштва, Бања Лука: Економски факултет Бања 

Лука, . 2008. 

Хантингтон, С. Сукоб цивилизација. Подгорица: ЦИД, 2000 

Бек, У. Ризично друштво. Београд : Филип Вишњић, 2001. 

Бек, У. Моћ против моћи у доба глобализације, Школска књига, Загреб, 2004. 

Џери, Мандер., Голдсмит, Едвард, Глобализација – аргументу против, Клио, 2003. 

Халпер, Катрин, Жан-Клод Руано Борбалан, Идентитети- појединац, група, друштво, Клио,Београд, 2009. 

Castells, M. The Rise of the Network Society, Bleckwel Publishing, Oxford, 1998. 

Castells, M. The Power of Identity, Blackwell  Publishing, Massachusetts, 1997. 

Хобсбаум, Ерик., Доба екстрема, Дерета, Београд, 2002. 

Кин, Џон., Цивилно друштво, Филип Вишњић, Београд, 2003. 

Ристић, Л., Традиција и друштвена реконструкција, Филозофски факултет, Бања Лука, 2000. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум 3x10    

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ПСИХОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 Обавезни 8 3+2 7 

Наставници доц. др Милена Пашић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати  стекну  знања о психичком животу и процесима, те 

упознавање са основним појмовима психологије личности и социјалне психологије и стваранје 

предуслова за каснију надоградњу у психологији личности, развојној психологији, социјалној 

психологији и социјалној патологији.    

Исходи учења (стечена знања): 

Стицање и примјена знања у професионалној активности социјалног радника.  

Садржај предмета: 

Структура наставног предмета предвиђа упозновање са основним појмовима  психологије као 

науке, методама и техникама психолошког истраживања, психичких процеса и особина, те 

основним појмовима психологије личности и социјалне опсихологије.    

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором 

и асистентом. 

Литература: 

а) обавезна литература 

1. Хрњица, С. (1994): Општа психологија са психологијом личности, Београд,  Научна књига 

б) шира литература 

1. Рот, Н. (1980). Општа психологија, Београд, Завод за издавање уџбеника Србије. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Милена Пашић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ДИДАКТИКА 
Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О 8 3+2 6 

Наставници Проф. др Миле Илић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Разумевање проблема васпитања и образовања у светлу различитих теорија и концепција 

образовања, као и развијање вештина и преиспитивање ставова важних за наставнички посао. 

Исходи учења (стечена знања): 

Усвојеност основних дидактичких сазнања о темељним питањима дидактике, циљу, задацима, 

факторима, облицима, методама и етапама наставе. Информисаност о макро и микроорганизацији 

наставе у специфичним условима, као и о дидактичким иновацијама. Обученост студената да 

идентификују, процјењују, планирају, реализују и иновирају кључне компоненте разредне наставе. 
Садржај предмета: 

Дидактика – научна дисциплина; Смисао и задаци наставе; Однос наставе и развоја ученика; 

Дидактичке специфичности и етапе процеса учења у настави; Закони у дидактици; Фактори 

наставе; Врсте наставе; Наставни план и програм; Облици наставног рада; Наставне методе; 

Наставни објекти; Наставна средства, уређаји и помагала; Етапе наставног процеса: планирање, 

припремање и увођење ученика у наставни рад; Етапе наставног процеса: обрада новог градива, 

понављање, вјежбање, провјеравање и оцјењивање; Наставни час. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава се изводи у виду интерактивно заснованих и мултимедијски подржаних предавања, 

индивидуализованих и интерактивних вјежби, семинарских радова, дидактичких радионица и 

консултација. 

Литература: 

Илић, М. (2005). Основи дидактике, у књизи: Бранковић, Д. – Илић, М. „Основи педагогије“, Бања 

Лука: Comesgrafika, стр. 178 – 184; 191 – 242. 

Илић, М. (1994). Развојни токови и домети дидактичке теорије и истраживања, у књизи Савремени 

токови у педагогији, Бања Лука: „Нови Глас“, стр. 75 – 102. 

Marsh, S.J. (1994). Curiculum, Загреб: Educa. 

Шпијуновић, К. (1998). Организација рада у комбинованом одјељењу. Београд: Институт за 

педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Лазо Ристић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА НАУКЕ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22039 И - 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 

Увод у социологију 

Циљеви изучавања предмета: 

Да се студенти упознају са садржајем социологије науке, њеним мјестом и положајем у оквиру 

система социолошких дисциплина. Да схвате значај науке и научних открића за развој, да 

разумију историјски и друштвени контекст науке, однос научне теорије и праксе, те 

интердисциплинарност научне мисли и истраживања. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити оспособљени да схвате шта је наука, посебно да разумију друштвене димензије 

науке, значај научних институција, научних открића и употребе резултата научних истраживања. 

Садржај предмета: 

Предмет и метод социологије науке. Наука, научни закон, теорија, нивои и облици научног 

истраживања. Подела науке, однос међу наукама и однос према научном знању. Настанак и 

развој социологије науке, облици научног знања. Однос научне теорије и праксе,наука и 

вјештина,инструментализација науке,сцијентизам,социологија технике. Друштвени оквир за 

развој науке, научни потенцијал, научна политика. Утицај науке на друштво, како наука мења 

услове, стање и структуру друштва. Хуманизам и научна истраживања, ризици које производи 

наука. Потребе, интереси и наука у савременим условима. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

1. Радивојевић, Радош: Социологија науке, Нови сад, Факултет техничких наука, 

1997. 

2. Сесардић, Невен: Филозофија науке-избор текстова, Загреб, Напријед, 1985. 

3. Манхајм, Карл: Идеологија и утопија, Београд, Нолит, 1969. 

4. Кун, С. Томас: Структура научних револуција, Београд, Нолит, 1974. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак  10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум  3х10     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА МОРАЛА 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 О - 2 + 2 6 

Наставници Доц. др Миодраг Ромић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са моралном димензијом друштва. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студент ће бити оспособљен да схвати појам и функције морала у друштву и да препозна моралне 

каректиеристике друштвених група. 

Садржај предмета: 

Појам и развој социологије морала као посебне социолошке дисциплине. Опште одреднице 

морала као друштвене појаве. Социолошки појам морала. Друштвени морални процеси. 

Функционисање морала. Узроци и посљедице моралних промјена. Личност као основ морала. 

Друштвени чиниоци морала. Дјелимичне заједнице као чиниоци морала. Друштвени процеси као 

чиниоци морала. Утицај морала на друштвене процесе. Савремени друштвени процеси и 

будућност морала. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама. Семинари из 

литературе. Писани семинарски радови. Краћи реферати. Консултације. 

Литература: 

Лукић, Р. (1976.): Социологија морала, Београд: Научна књига 

Pharo, R. (2006): Социологија морала, Загреб: Масмедиа 

Thompson, К. (2003): Морална паника, Београд, Clio 

Група аутора (2006): Систем вриједности младих у послијератном друштву БиХ, Бања Лука: 

Институт за филозофију и друштвена истраживања 

Ђукић, О. (2005): Сфинга цивилизације, Бања Лука: Филозофски факултет. 

Поповић, Б. (1973): Увод у психологију морала, Београд 

Марковић, М. (1994): Етика и политика, Београд: БИГЗ 

Наградић, С. (1999): И етика и политика, Бања Лука, Глас Српске. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе    5 Домаћи задатак  10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум  3x10     

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Миодраг Ромић 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПРАВА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22017 И - 2+2 6 

Наставници Доц др Боро Трамошљанин 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је да студенти овладају знањима из области социологије права.  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће упознати основне појмове из предмета: право, држава, правна држава, тоталитарна 

држава, тоталитарно право, глобализација, међународно право. 

Садржај предмета: 

Друштво и право: социологија права.  Друштвене норме.  Право и социјална контрола. Економија, 

политика, култура и право. Друштвена моћ и право (појам и теоријска схватања). Друштвена моћ и 

право (поријекло, врсте, структура, функц ије, извори, ограничавања моћи и право). Друштвене 

групе и право.  Држава и право. Правна држава и право. Тоталитарна држава и право. Држава и 

право. Правна држава и право. Тоталитарна држава и право. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. 

Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит. 

Литература: 

 Основна:  
Б. Ковачевић, Друштвена улога права (Увод у социологију права), Бања Лука, 2010. 

 Допунска:  
Ж. Гурвич, Социологија права, Београд, 1999; 

Карбоније, Правна социологија, Подгорица, 1996;  

С. Бован, Парадигматски корени социологије права, Београд, «Досије», 2004. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Брацо Ковачевић 

 
 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА УМЈЕТНОСТИ 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 

Социологија културе 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са социолошком димензијом проучавања умјетности; различите теорије и 

приступи Социологији уметности; утицај друштва на развој уметности; утицај уметности на 

друштвене токове. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења су у складу са наведеним циљевима изучавања предмета. 

Садржај предмета: 

Предмет и метод социологије уметности, рад, техника, слободно време и уметност. Социолошко 

проучавање ликовне и визуелне уметности. Социологија књижевности и литературе. Социологија 

музике. Социологија филма. Социологија позоришта. Авангардност уметности, ангажованост 

уметника и уметности. Криза друштва и криза уметности. Глобализација и уметност. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

1. Илић, Милош, Социологија културе и уметности, Београд, Научна књига, 1991. 

2. Хаузер, Арнолд: Социјална историја уметности и књижевности, Београд, Култура, 1966. 

3. Хаузер, Арнолд: Социологија умјетности 1 и 2, Загреб, Школска књига, 1986. 

4. Еко, Умберто: Историја лепоте, Београд, Плато, 2004. 

5. Еко, Умберто: Историја ружноће, Београд, Плато, 2008. 

6. Коковић, Драган: Култура и уметност, Нови сад, Академија уметности, 2000. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак 10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум 3х10    

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНА АНТРОПОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22023 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање са основним појмовима и категоријама научне дисциплине. 

Исходи учења (стечена знања): 
Студенати ће бити упознати са основним појмовима и оквирима социјалне и културне антропологије. 

Оспособљавање студената за самосталан рад. Развијање толеранције и интеркултурног разумевања. 

Садржај предмета: 
Курс обухвата преглед основних појмова у антропологији, преглед историје дисциплине, основне 

антрополошке теорије (унилинеарни, мултилинеарни, универзални еволуционизам, нео-дарвинизам, 

дифузионизам, култура и личност, функционализам, структурални функционализам, структурализам, 

симболичко-интерпретативна антропологија, елементи политичке антропологије), метод антрополошких 

истраживања (упоредно-историјски метод и технике истраживања). 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање и вјежбе са интерактивним учењем. 

Литература: 
Милс, Рајт (1998): «Перспективе друштвених наука» (5-29), у: Социолошка имагинација, Плато, Београд. 

• Фабијети, Уго (и група аутора) (2002): Увод у антропологију, Clio, Београд, (Поглавље: Завера ћутања  

• Герц, Клифорд (1998): «Утицај појма културе на појам човека» (47-77) у: Тумачење култура , Библиотека 

XX век, Београд • Голубовић, Загорка (1973): „Култура као својеврсни израз људ  

• Barnard, Alan (2000) History and Theory in Antropology , Cambridge University Press (поглавље: Дифузионизам 

и теорије културних поља /47-60/ и Од релативизма до когнитивне науке /99-114/)  

• Barnard, Alan  (2000) History and Theory in Antropology , Cambridge University Press (поглавље: 

Функционализам и структурални функционализам /61-79/)  

• Barnard, Alan (2000) History and Theory in Antropology , Cambridge University Press (поглавље: 

Структурализам, од лингвистике до антропологије /120-137/)  

• Gerc, Kliford (1998): „Ка интерпретативној теорији културе“ (7-47) у: Тумачење култура , Библиотека XX 

век, Београд  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПОЛИТИЧКИХ ПАРТИЈА 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Сложене интеракције друштва и политике кроз операционализацију овог односа са политичким странкама 

централно је предметно подручје социологије политичких партија. Програмска профилисаност предмета 

условљена је спецификумом друштвене савременице. Студенти ће спознати најзначајније резултате 

емпириских истраживања преточених у научне информације на тему политичких партија и партијских 

система у друштвеном контексту на макро и микроплану. Ова знања биће интегрисана у корпус сазнања о 

суштини политике, политичке акције и стварности друштвеног и политичког живота. 

Исходи учења (стечена знања): 
Студенти ће овладати основним знањима о феномену попитичких партија, с посебним освртом на суштину 

и динамику политичких процеса и односа, те улогу и начин дјеловања темељних субјеката политичког 

живота.  

Садржај предмета: 
Корени, настанак и појам политичких партија. Генеза и типологија политичких партија. Структура 

политичке партије и начини финансирања; Лидери, вођство и чланови партије - однос чланства према 

партији, унутршња оргаизација партија. Функције политичких партија. Политичке групе и интереси; 

типологија политичких група и модели учествовања у политици. Неформално политичко деловање. 

Стереотипи у политици. Проблеми релација морала, политике и политичке ефикасности; Политичка 

култура - интерне и екстерне различитости и сукоби, партијска сарадња, коалиције, савези - јавна и 

прикривена сарадња. Политичка стратегија и тактика. Партијски системи - комплементарност политичког 

и партијског система. Покушаји трансформисања партија и партијских система - наднационални партијски 

савези. Грађанин, цивилно друштво, партије и партијски систем. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 
Владимир Гоати, Политичке партије и партијски системи, ФПН, Подгорица, 2008. 

Ендру Хејвуд, Политика, Клио, Београд, 2004; Сајмон Хикс, Политички систем ЕУ, Службени гласник, 

Београд, 2007; 

 Букашин Павловић, Цивилно друштво и демократија, ФПН, Београд, 2006.  

С. П. Хантингтон, Трећи талас, Стубови културе, Београд, 2004; 

 Ф. Фукујама, Грађење државе, Филип Вишњић, Београд, 2007; 

 Д. Д. Лакићевић, Б. Стојановић, И. Вујачић, Теоретичари либерализма, Сл. гласник, Београд, 2007; 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе    5  Домаћи задатак   10 Завршни испит  50 

Активност на настави    5 Колоквијум  3x10     

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА РАТА 

Шифра 

предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22044 И - 2 + 2 6 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са социолошком димензијом рата 

Исходи учења (стечена знања): 

Знање из ове социолошке дисциплоне омугућује свршеним студентима да боље разумију природу 

и друштвене узроке рата, као quinesetie друштвене противрјечности, да схвате значај људских и 

материјалних губитака у рату и смисао залагања за мир и мирно рјешавање друштвених и 

политичких конфликата. 

Садржај предмета: 

Рат као историјска појава. Друштвена условљеност рата. Рат као деструктивни и декадентни 

друштвени процес. Узроци и последице ратова. Ратови за територије и границе. Карактеристике 

савремених ратова. Подјеле и врсте ратова. Терор и Тероризам. Информативно-политички 

татови. Неокортичко ратовање. Политика са позиције силе и рата у међународниом односима. 

Идеолошко политичко и религијско правдање рата. Војни и економски савези. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

Карл Вон Клаузевиц: О рату, ГП ,Вук Караџић,Београд, 1951. 

Пејо Ђурашиновић,Социологија рата,Графид,Бања Лука 2000. 
Џозеф Нај: Како разумевати међународне односе, Београд 2006 

Брацо Ковачевић, Рат, Нови Сад, Светови, 1995. 

Мери Калдор, Нови и стари ратови, Београд, 2005. 

Слободан Наградић, Голуб и маслина, Источно Сарајево, Завод за уџбенике и наставна средства, 

2003. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

- 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ОБРАЗОВАЊА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22042 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Боро Трамошљанин  

 

Условљеност другим предметима 

није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Схватање важности образовног процеса као неминовности развоја и опстанка друштва, промјене 

изазаване процесом образовања као и схватање утицаја друштва на образовање. 

Исходи учења (стечена знања): 

Уочавање значаја социологиоје образовања  и образовања уопште као покретача свих савремених 

токова и друштву. Препознавање образовања као детерминанте развоја друштва. Оспособљавње 

студената за самосталну партиципацију у процесу образовања као и сагледавање свих предности 

истог али и уочавање недостатака савременог образовног процеса. 

Садржај предмета: 

  Упознавање са садржајем предмета и обавезама током студија,појам науке, подјела науке и 

настанак  социологије образовања, различити приступи образовању, институционални оквир 

образовања, друштвене структуре и образовање,  образовање, стваралаштво и слободо вријеме,  

први колоквијум,  образовање, професије и радне улоге,образовање и девијатни обрасци понашања, 

образовање и савремени  развојни процеси у свијету ,  образовање између еманципације и кризе, 

демократизација образовања, модернизација образовања,  други колоквијум , будућност образовања 

Методе наставе и савладавања градива: 

интерактивн приступ у проучавању предмета, разговор, дискусије, израде семинарских радова и 

презентације 

Литература: 

Д. Коковић, Социологија образовања, универзитет у Новом Саду, 2000.година, 

Н.Сузић, Социологија образовања, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 

2001. године 

И. Станоје, Савремено друштво и образовање, Министарство просвете и културе Републике 

Србије, Београд 1996. год.. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак  10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум  3х10     

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИОЛОГИЈЕ 
 

Назив предмета УВОД У СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22004 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ овог предмета је упознавање кључних појмова, предмета, метода, принципа, настанка и развоја 

социјалне политике као науке и практичне делатности, као и њеног односа са другим сродним дисциплинама. 

Такође, циљ је и разумевање кретања, повезаности и условљености друштвених појава које обликују радне и 

животне услове људи. 

Исходи учења (стечена знања): 
После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о настанку и развоју социјалне политике 

као науке и као практичне делатности у разумевању радних и животних услова људи и да повезују 

историјски развој социјално-политичке  мисли и праксе са савременим токовима и  чиниоцима који их 

опредељују. Исход учења биће и разумевање генезе, веза и односа мећу друштвеним појавама, усвајање 

појмовног и категоријалног апарата социјалне политике и њених веза са другим друштвеним и 

хуманистичким наукама,  што представља основну  претпоставку професионалног обликовања социјалних 

радника. 

Садржај предмета: 
Садржај предмета Увод у социјалну политику чине теоријске и методолошке основе социјалне политике као 

научне, практичне и наставне дисциплине. Основни појмови из социјалне политике, предмет социјалне 

политике као науке и као практичне делатности, са категоријалним апаратом и методологијом истраживања 

као и односом са другим научним дисциплинама, представљају полазиште овог предмета. Историјски развој, 

од настанка људске цивилизације, до модерног доба, представља битан део садржаја овог предмета. 

Заједничка, суштинска обележја социјалне политике и фактори који утичу на њу омогућавају објашњења о 

повезаности, међусобној условљености и променама које обликују социјалну политику као науку и као 

праксу. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 

студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
Обавезни: Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 

2005; Душан Лакићевић: Социјална политика (уџбеник) Савремена администрација, Београд, 1990;  Владо 

Пуљиз и др. Социјална политика, Правни факултет, Свеучилишта у    Загребу, Загреб, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ана Гавриловић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА 
 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИОЛОГИЈЕ 
 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је његово изучавање као теоријске дисциплине у контексту потреба социолошког 

истраживања и преиспитивања традиционалних и проналажења одговарајућих институционалних 

оквира социјалног рада, везано за постојеће друштвене потребе. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти су, као дипломирани социолози, професионално  оспособљени за рад у социјалним 

установама за малољетне преступнике и лица са посебним потребама за која се везују центри за 

социјални рад. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава обухвата следеће области: социјална политика и социјални рад као наставна и 

научна дисциплина; друштвене промјене, социјалне кризе и социјални рад; транзициони процесе 

и вриједносне промјене у друштву; компаративни аспект проблема у Републици Српској и 

свијету; стање, потребе и могућности институционалних и друштвених промјена у социјалном 

раду и политици; друштвене девијације и социјална политика; перспективе, трансформације и 

прилагођавања социјалне политике социјалним условима. 

Практична настава обухвата посјете Цетрима за социјални рад и Казнено поправним установама 

за малољетна и пунољетна лица. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусије. Косултације. 

Литература: 

Милосављевић, М. (1998): Социјални рад на међи векова 

Милосављевић, М. (2003): Девијације и друштво. Београд: Издавачка куђа Драганић 

Шефер, Б. (1992): Социјална политика у условима транзиције на тржишној економији 

Чекеревац, А. (2002): Незапосленост у свијету, Социјални рад и Социјална политика, Зборник 

радова. Београд, Факултет политичких наука 

Лакићевић, Д. (1991): Социјална политика. Београд: Савремена администрација 

Маџар, Љ. (2000): Политички узроци сиромаштва. Сремски Карловци и Нови Сад: Књижарница 

Зорана Стојановића 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 35 бод. Завршни испит 30 бод. 

Активност на настави  10 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22035 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 
Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставног предмета  је да студенти савладају основна знања из предметне области. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће се кроз овај предмет упознати са основним појмовима: патологија, девијације, вриједности, 

норме, неједнакости, сиромаштво, проституција, наркоманија, криминалитет, малољетничка деликвенција, 

просјачење, бунтовништво, агресија, насиље и остале психопатолошке појаве. 

Садржај предмета: 

1. Социјална патологија, социјалне девијације и друштвени проблеми . 2. Друштвене  

вриједности, норме и девијације.  3. Друштвене неједнакости, незапосленост и сиромаштво. 

 4. Проституција.  5. Алкохолизам. 6. Наркоманија. 7. Криминалитет. 

8. Малољетничка деликвенција. 9. Агресија и насиље  10.Породично насиље.  

11. Самоубиство. 12. Остали облици социјалних девијација и друштвених проблема 

(сексуалне девијације., коцка). 13. Сктинчење, просјачење, повлачење, бунтовништво и  

остали облици. 14.  Психопатолошке девијације 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. 

Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит. 

Литература: 

Б. Ковачевић, Р. Перић, Социјална патологија, Бања Лука, „Народна и универзитетска  

библиотека Републике Српске“, 2009. 

М. Милосављевић, Девијације и друштво, Београд, „Драганић“, 2003  

Б. Ковачевић, Болесно друштво, Бања Лука, „Народна и универзитетска библиотека  

Петар Кочић“, 1995;   

Б. Ковачевић, Агресија и насиље, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикације“,1999; 

Б. Ковачевић, Породично насиље, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикације“, 1999; 

Б. Ковачевић, Насиље и дјеца, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикације“, 2005. 

Сиромаштво, Зборник, Бања Лука, Дефендологија Центар за безбједносна, социолошка и  

Криминолошка истраживања, 2009. 

Д. Кецмановић, Друштвени корени психијатрије, Београд, Нолит, 1978. 

Д. Кецмановић, Психијатрија, Београд-Загреб, Медицинска књига, 1990. 

Д. Кецмановић, Ни нормално ни патолошко, Сарајево, Свјетлост, 1988. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 Домаћи задатак  10 Завршни испит 50 

Активност на настави 5 Колоквијум  3х10     

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. Др Брацо Ковачевић 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Божо Милошевић 

 

Условљеност другим предметима 

Основи економије, социологија рада, Општа социологија 

Циљеви изучавања предмета: 

Усвојити знања о важнијим аспектима социологије организације и менаџмента, валоризирати 

упоредбе релевантних истраживања те повећати опште стручне компетентности и разумевања 

односа човека, рада и организација у друштву, што ће им у професионалном смислу повећати 

шансе у изградњи успешније каријере и афирмације на тржишту рада. 

Исходи учења (стечена знања): 
Стицање знања и оспособљавање за њихову практичну примјену у дјелатности за коју се студент 

оспособљава. 

Садржај предмета: 

  Предмет и метод социологије организације и менаџмента. Однос  са другим наукама.  Развој 

мисли о управљању. Теорије менаџмента. Професија менаџера, личност менаџера и образовање.  

Менаџмент и проблеми екологије. Глобализација, транзиција и менаџмент. Пословна етика и 

менаџмент. Корпоративна култура и менаџмент.  Менаџмент и пословне комуникације.  Моћ и 

ауторитет у менаџменту.  Стилови и начини управљања.  Феминизација менаџмента, рад менаџера 

и социјални положај у друштву.  Правци развој социологије менаџмента у будућности.  

Методе наставе и савладавања градива: 

предавања, вежбе, расправе, анализа литературе, семинарски радови, практични задаци. 

Литература: 

Ракас, С.,  Социологија менаџмента, Београд,2004. 

Armbruster, Т.,  The Economics and Sociology of Menagement Consulting , Cambridge University Press, 

2010. 

Козић П., Јелић С., Ристић С., Основи опште социологије и социлогија менаџмента. СД Прес. 

Београд.2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 10 бод. Колоквијум 1 15 бод. Завршни испит 50 бод. 

Семинарски рад 10 бод. Колоквијум 2 15 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета КОМУНИКОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Емил Влајки 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената с темељним појмовима, темама и проблемима комуникологије, као опште 

науке о комуникацији. 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање основним појмовима комуникологије и сагледавање основних проблема опше науке о 

комуницирању посматране из различитих аспеката друштвених наука. 

Садржај предмета: 

 Увод у науку о комунцирању, Предмет комуникологије, Историјско постављање питања о језику, 

Приступи изучавању комуникације, Комуникација и значење, Комуникација и кодови, Структура 

комуникативног процеса, Типови комуникације, Теорије и модели комуникације, Теорија 

информације и математичка теорија комуникације, Комуникација и масовна култура, 

Комуникација, јавност и јавно мнење, Увод у теорију медија, Комуникација, језик и манипулација, 

Комуникација и нови медији. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације, израда семинарских радова 

Литература: 

Е. Влајки: Увод у комуницирање постмодернизма, ФПДН, Бањалука, 2007., М. Маклуан, 

Познавање општила, човекових продужетака, Просвета, Београд, 1971. (И дио) стр. 37-115; Д. Мек 

квејл, Увод у социологију масовних комуникација, Глас, Београд, 1976, стр. 5-114; У. Еко, Култура, 

информација, комуникација, Нолит, Београд, 1973, стр. 21-114; Ј. Јанићијевић, Комуникација и 

култура, ИК  З. Стојановића, С.  Карловци – Н. Сад, 2000, стр. 29-84;Х. Маркузе, Човјек једне 

димензије, В. Маслеша – Свјетлост, 2. изд,  Сарајево, 1989, стр. 90-119. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Емил Влајки 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

Назив предмета ПЕДАГОГИЈА  
Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

I-22052 О 8 2+2 6 

Наставници Проф. др Драго Бранковић 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Разумевање проблема васпитања и образовања у светлу различитих теорија и концепција 

образовања, као и развијање вештина и преиспитивање ставова важних за наставнички посао. 

Исходи учења (стечена знања): 

Увођење студената у подручје педагошке науке, њезиног односа са филозофијом и другим наукама, 

те овладавање са основним појмовно-терминолошким системом педагогије. Остваривањем 

садржаја предмета треба осигурати цјеловит и систематичан увид у педагошку науку као основу за 

изучавање осталих педагошких дисциплина у оквиру студија. 

. 
Садржај предмета: 

Педагошки појмови: Васпитање и образовање, настава, педагогија, школа. Функције и 

могућности васпитања. Професија наставник: Концепције образовања и улоге наставника. 

Компетенције наставника. Рефлексивна пракса. Сарадња са ученицима, колегама, родитељима. 

Професионални развој. Интеракивна настава: схватање школе, детета, образовања. Принципи: 

активност ученика, значај искуства, мотивације и поштовања, индивидуализација, кооперативно 

учење. Планирање и програмирање у настави: Различити приступи програмирању и структура 

наставног програма. Програм као модел, скривени и реални програм. Избор циљева, садржаја, 

метода и начина организације наставе. Ток активности. Евалуација процеса и резултата. 

Функције и проблеми оцењивања. Практична настава: Истраживање улога наставника. Анализа 

докумената програма у нашем школском систему. Анализа часова у пракси. Израда и евалуација 

припреме за час. Реализација делова часа у симулираним околностима. Креирање евалуативних 

активности. Вођење портфолиа.   

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, дискусије и дебате, решавање проблема у симулираним ситуацијама, играње улога, 

анализе текстова и докумената, међусобно подучавање, анализе случаја, истраживања студената. 

Литература: 

Бранковић, Д. (2004): Педагошке теоријеУниверзитет Бања Лука. 

Бранковић, Д., Илић, М. (2003): Основи педагогије, Comesgrafika, Бања Лука 

Илић, М. (2005). Основи дидактике, у књизи: Бранковић, Д. – Илић, М. „Основи педагогије“, Бања 

Лука: Comesgrafika, стр. 178 – 184; 191 – 242. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Лазо Ристић 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ИСТОРИЈА  19. и 20. ВИЈЕКА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Ђорђе Микић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Сазнавање, разумијевање и тумачење узрока и токова савремених историјских процеса, комплексности 

међународних односа и унутрашње државне организације; упознавање са садржајем, хеуристичком подлогом 

и методологијом изучавања савремене историје 

Исходи учења (стечена знања): 
Примјена стечених знања у тумачењу савремених историјских процеса; стварање претпоставки за  практично 

бављење савременом историјом; оспособљавање за комплементарно сагледавање и довођење у однос 

теоријске мисли и савремених историјских кретања и њихових опредјељујућих чинилаца 

Садржај предмета: 
Садржај предмета доминантно се односи на приказ свјетске и националне историје послије 1945. 

Претпоставка за тај приоступ је упознавање студената са садржајем, хеуристичком подлогом и 

методологијом проучавања савремене историје: Савремена историја – садржај, изворна подлога, 

методологија проучавања; Свијет послије Другог свјетског рата; Хладни рат  (фазе Хладног рата; војно-

политички блокови; економски савези; међународне и унутрашње кризе; ратови; трка у наоружању; 

свемирска трка; детант; ка начелном крају Хладног рата); Покрет несврстаних (оснивање, развој, кризе; 

неоколонијализам; противурјечности у тумачењу значаја покрета); Идеја Европе; Европска унија; 

Глобализација; Регионализација; Југославијавија послије Другог свјетског рата (обнова, индустријализација, 

миграциона кретања; сукоб са Информбироом; самоуправљање; спољна политика; уставни развој; успон 

национализма и сепаратизма; спољни и унутрашњи фактори разбијања Југославије); Балкански простор у 

савременим збивањима 

Методе наставе и савладавања градива: 
 Излагања,  презентације, дискусије,  консултације  

Литература: 
Шира: Гедис, Џон Л, Хладни рат, Београд 2003; Европа на раскршћу (зборник радова), Београд 1999; 

Екмечић, Милорад, Огледи из историје, Београд 1999, 285–491; Екмечић, Милорад, Срби на историјском 

раскршћу, Београд 1999, 273–465; Екмечић, Милорад, Дијалог прошлости и садашњости, Београд 2002, 331–

508; Екмечић, Милорад, Ислам, Балкан и велике силе, XИВ–XX век (зборник радова), Београд 1997, 483–653. 

Кисинџер, Хенри, Дипломатија И–ИИ, Београд 1999; Лакер, Волтер, Историја Европе 1945–1992, Београд 

1999; Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, Подгорица-Бања Лука, 2000; Хобсбаум, Ерик, Нације и 

национализам од 1780, Београд 1996; Хобсбаум, Ерик, Доба екстрема, Београд 2002; Шмале, Волфганг, 

Историја европске идеје, Београд 2003. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
  Први колоквијум 20 бодова Завршни испит 50 бодова 

  Други колоквијум 20 бодова Остале активности 10 бодова 

Посебна назнака за предмет: 
- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Ђорђе Микић; Жељко Вујадиновић 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА СПОРТА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22026 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Рајко Куљић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставног предмета је да студенти оваладају основним појмовима из предметне области. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће се упознати са основним појмовима социологије спорта: игре, спорт, спортске гупе, 

отуђење и спорт, агресија, насиље и спорт, медицина и спорт итд. 

Садржај предмета: 

Социологија спорта као наука. Игре и спорт. Друштво и спорт. Спортске групе. Спорт и 

отуђење. Спорт, агресија и насиље. Спорт и политика. Медији и спорт. Медицина и спорт. 

Спорт и реклама. Остали феномени спорта. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна настава и вјежбе. Припрема, израда и одбрана семинарских радова. 

Континуирана провјера знања, појединачне и групне консултације и завршни испит. 

Литература: 

Б. Ковачевић, Социологија спорта, Бања Лука, „Центар за спорт“, 2000. 

Д. Коковић, Социологија спорта, Београд, 2000. 

Д. Вејиновић, Социологија спорта, Бања Лука, „Факултет физичког васпитања и спорта“, 2006. 

С. Стојковић, Убија ли спорт, Београд, „Филип Вишњић“, 1989. 

С. Врцан, Спорт и насиље данас у нас, Загреб, „Напријед“, 1990. 

Љ.  Симоновић, Олимпијска подвала, Београд, л994. 

Љ. Симоновић, Професионализам и/ли/ социјализам, Београд, 1985. 

Љ. Симоновић, Спорт, капитализам, деструкција, Београд, 1995. 

Љ. Симоновић, Спорт - забава, манипулација, религија, стваралаштво? ''Погледи'', бр. 3, 1984. 

Социологија спорта, Београд, 1967. 

Е. Соколов, Култура и личности, Београд, 1976. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА МАСОВНИХ КОМУНИКАЦИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

I-22024 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 
Условљеност другим предметима 
Нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената са социјалним контекстом настанка медија, теоријском зависношћу социологије 

масовних комуникација и проблемима стваралаштва у мас-медијима, посебно у модерном и постмодерном 

друштву. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења одређени су садржајем и циљевима изучавања предмета. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава: 

Предмет и метод социологије масовних комуникација: настанак и развој; конституисање социологије 

масовних комуникација; појаве које су претходиле масовним комуникацијама; утицај друштва на 

обликовање медија; основне категорије социологије масовних комуникација; социологија масовних 

комуникација и друштвена свијест; масовна култура; комерцијализација медија; транснационални медији и 

национални развој; идеологија, хегемонија и масовне комуникације; масовни медији као идеолошки и 

државни инструменти: комуникацијски и медијски империјализам; функције масовних комуникација; 

масовни медији и спектакл; емпиријска социологија масовних комуникација; публика масовних медија; 

традиција емпиријских истраживања и теорија о масовном друштву: социологија филма, радија и 

телевизије; медијске организације; постмодерност; постмодернизам и медији<, глобализација и медији; 

вриједности и медији комуникације; будућност масовних комуникација.  

Практична настава: 

Дискусија о темама из теоријске наставе и разматрање примјера.. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање и вјежбе са интерактивним учењем. 

Литература: 

Лоример, Р.(1998). Масовно комуницирање. Београд: Clio. 

Бал, Ф. (1997). Моћ медија. Београд: Clio. 

Кин, Џ. (1995). Медији и демократија. Београд: Филип Вишњић. 

Коковић, Д. (2005). Пукотине културе. Нови Сад: Прометеј. 

Љубојев, П. (1996). Масовне комуникација. Нови Сад: Позорница драмских умјетности 

Тодоровић, А. (1984). Социологија масовних комуникација. Ниш: Градина. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебних назнака 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ЕКОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22018 И - 2+2 6 

Наставници Доц. др Боро Трамошљанин 

 

Условљеност другим предметима 

Нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање са основним појмовима и категоријама научне дисциплине. 

Исходи учења (стечена знања): 

Развијање  специфичних  компетенција  (знања  и  вјештина) студената. Стицање знања о односу 

друштва (човјека) и околиша (природе) у  историјском  и  актуелном  аспекту,  теоријској  и  

емпиријској  димензији. На темељу већ стечених социолошких знања студенти ће усвојити 

додатна теоретска и емпиријска знања и интерпретације о односу човјека и природе, те о 

сувременом  феномену социјалноеколошке кризе. Схваћање комплексне повезаности  човјека  и  

околиша  придонијеће  повећању  интерпретативне  

способности  емпиријских  чињеница  у  контексту  теоријских  видика,  као  и развоју  теоријског  

мишљења  о  могућим  перспективама  човјечанства  у контексту односа друштва и природе. 

Садржај предмета: 

Појмовни склоп социјалноеколошког мишљења. Односи  и обиљежја  три  система:  друштво,  

природа  и  техника.  Еколошка  оријентације: антропоцентризам,  екоцентризам,  

техноцентризам.  Природа  и  култура  –  

насиље  у  друштву  и  «насиље»  у  природи.  Екологија  –  природонучна  и социјална.  

Културни  и  еколошки  детерминизам.  Човјекова  експанзија  у природу.  Природни  и  културни  

пејзаж.  Социјалноеколошка  криза  и  ентропијски процеси.  Глобализација,  екологизација  и  

развој.  Одрживи  развој.  Еколошки  и индустријски  метаболизам.  Религија  и  природа.  

Дубинско  еколошко  мишљење. Екозофија.  Еколошки  покрети. Екофеминизам.  Еколошке  

етике.  Биоетика. Еколошка едукација. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање и вјежбе са интерактивним учењем. 

Литература: 
Б.Ковачевић и М.Кнежевић (2009). Екологија и еколошка криза, Бања Лука. 

Цифрић, И. (1989). Социјална екологија. Загреб: Глобус.  

Цифрић, И. (2002). Околиш и одрживи развој. Загреб: ХСД и Завод за социологију. 

Carter N. (2004). Стратегије заштите околиша, идеје, активизам и дјеловање. Загреб: Барбат. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

- 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Боро Трамошљанин 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ТЕОРИЈЕ МОЋИ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање са садржајем наставног предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

Разумевање деловања моћи, како у облику структура тако и актера, на функционисање 

савремених друштава. 

Садржај предмета: 

Значење речи моћ у свакодневном говору. Предсоциолошке представе о моћи. Класична 

социолошка схватања моћи, Моћ и сродни појмови, Парсонсово схватање моћи, 

Једнодимензионално, дводимензионално и тродимензионално схватање моћи, Фукоово схватање 

моћи, Моћ и структура. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе са интерактивним учењем. Интерактивно учење по групама.Семинари из 

литературе. Писани семинарски радови. Усмени коментари и краће презентације на часу. 

Консултације. 

Литература: 

Мајкл Корда, Моћ: како је стећи и како је користити, Mono & Maňana, 2005, стр. 64-74.  

Aристотел, Метафизика, «Култура», Београд 1960, стр. 115-119, 206-225.  

Томас Хобс, Левијатан, «Градина», Ниш 1991, књига 1, стр. 100-101.  

Николо Макијавели, «Расправа о првој декади Тита Ливија», Изабрано дјело, Загреб, књига 1, стр. 

218-219.  

Фридрих Ниче, Воља за моћ, Просвета, Београд 1972, стр. 62, 120-121, 317-320.  

Макс Вебер, Привреда и друштво, Просвета, Београд 1976, књига 1, стр. 37-8 и књига 2, стр. 45-51  

Георг Зимел, «О надређености и подређености», у Т. Парсонс, Е. Шилс, К. Негел и Џ. Питс, 

Теорија о друштву: основи саверемене социолошке теорије, Вук Караџић, Београд 1969, књига 1, 

стр. 518-528.  

Џон Кенет Галбрајт, Анатомија моћи, Стварност, Загреб, стр. 7-19, 122-132. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 Домаћи задатак           10 Завршни испит  50 

Активност на настави  5 Колоквијум 3x10=30     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке. 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Иван Шијаковић 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета ЕТИКА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

П-22031 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Остоја Ђукић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ предмета је да уведе студенте у проблематику фундаменталних етичких категорија и теорија, кроз 

проучавање историјског развоја етике као филозофске дисциплине. 

Исходи учења (стечена знања): 

Очекује се да студенти буду у стању препознати рефлектовање различитих интерпретација фундаменталних 

моралних начела на легитимирање одређене политичке заједнице, те пратити конкретне политичке сукобе на 

нивоу принципа. 

Садржај предмета: 
Уводно предавање, значај етике за разумијевање политичке теорије; етика и политикологија; Поријекло 

моралних норми; Однос обичајних, вјерских, правних и моралних норми; Етички аспекти казне; легалитет и 

легитимитет; појам слободе; појам једнакости; Конфликти моралних начела (етичких принципа; Велике 

етичке теорије: Платон и Аристотел; хришћанска етика; макијавелистички заокрет; Хегелова критика морала 

и афирмација обичајности; марксизам и етика; савремене либералне теорије – Ролс, Нозик, Дворкин. Етика у 

доба глобализације 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 
М.Ђурић, Историја хеленске етике, (БИГЗ 1976) 

Ф.Јодл, Историја етике као филозофске науке 1 и 2 (Веселин Маслеша, Сарајево 1975) 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Остоја Ђукић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

Назив предмета УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

I-22002 И - 2+2 6 

Наставници Проф. др Мирослав Дринић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Савладавање основних појмова филозофије и  увођење студената у филозофско мишљење 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити оспособљени за разумијевање основних категорија и појмова филозофије 

Садржај предмета: 

Појам и име философије, извори филозофског мишљења, смисао филозофског питања., Метод 

филозофије, постављање проблема, истраживање, анализа, синтеза,аргументација, Теоријска и 

практичка филозофија. Однос философије према науци, религији, умјетности, идеологији, погледу 

на свијет, Филозофска систематика, основне регије филозофије, Онтологија и метафизика: 

дедукција основних категорија и теорија. Етика: дедукција основних категорија и теорија, 

Естетика: основни појмови и теорије, Филозофија историје: повест и историја, време и смисао, 

напредак и циљ повести, Филозофија права и политике, Филозофија и модерни свет: филозофска 

критика технике, науке и политике, Основне струје савремене филозофије: феноменологија, 

егзистенцијализам, структурализам, Изабрани филозофи, Изабрано филозофско дјело. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације, есеји 

Литература: 

Е. Финк, Е.: Увод у филозофију, Београд, 1989.   

Ј. Хофмајстер: Речник филозофских појмова, Београд: БИГЗ, 2004. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Мирослав Дринић 

 

 

 


