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Назив предмета 
Педагошка ресоцијализација 

 

Семестар:  6 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 2 часа наставе и 1 час вјежби 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц.др Небојша Мацановић 

Сарадница:  

Услов за похађање:  

Електронска пошта наставника: nebojsa.macanovic@fpn.unibl.org 

Електронска пошта сарадника:  

Консултације: Сриједа 11.30-12.30, кабинет 247 ФПН 

 

Опис предмета 

Циљ изучавања предмета Педагошка ресоцијализација је упознавање студената са мјестом, 
улогом и функцијом педагошке ресоцијализације општим и посебним програмима 
ресоцијализације, као и оспособљавање за дјелотворан пенолошки третман и педагошку 
ресоцијализацију особа друштвено неприхватљивог понашања. 

 
 

 

Очекивани исходи учења 

Оспособљеност студената за упознавање нових сазнања о педагошкој ресоцијализацији и 
предмету њеног проучавања, да се оспособе да та сазнања и даље развијају, те да их у пракси 
користе; да спознају достигнуте могућности и границе ресоцијализације и њеног васпитно-
корективног дјеловања на личност преступника. Такође, један од кључних исхода јесте да се 
студенти упознају са програмима ресоцијализације кои се примјењују у савременим 
пенолошким системима 

 

Садржај предмета 

1. Појам, значење, историјска и савремена одређења педагошке ресоцијализације;  

2. Васпитање и социјализација у породици, образовним институцијама, групи вршњака, 
ширем друштвеном контексту;  

3. Криминогена инфицираност адолесцената и њена обиљежја; 

4. Друштвено неприхватљива, девијантна, маргинална и зависничка понашања 
адолесцената; 

5. Организација и функционисање пенолошких установа; 

6. Преваспитање и ресоцијализација;  

7. Егзогени и ендогени фактори ресоцијализације; 

8. Педагошка ресоцијализација особа друштвено неприхватљивог понашања; 

9. Пенолошки третман;  

10. Врсте и начин сповођења институционалног преваспитног третмана у пеналним 
установама; 

11. Програми ресоцијализације осуђених лица у свијету; 



12. Улога социјалног радника у програмима ресоцијализације; 

13. Облици, садржаји, фактори, мјере, поступци педагошке ресоцијализације;  

14. Методе преваспитног рада које се користе у оквиру програма ресоцијализације; 

15. Васпитно-поправни домови или социо-педагошки ментори. 

 

Начин извођења наставе 

- Настава на предмету ће се изводити представљањем тема и разговором о питањима из 
наставне материје, као и читањем заданих материјала и писањем колоквија и радова из 
предиспитних обавеза.  
- Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних 
материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час 
више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
присуствовали том часу. 
- Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно изостати 
највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. 
 
Колоквиј 
Колоквиј је писмени тест који се изводи у току семестра. Наставник или сарадник ће на почетку 
семестра ближе објаснити начин извођења и термине колоквија. Сви колоквији се одржавају у 
терминима вјежби, а редовна настава се не прекида због одржавања колоквија.  
 
Семинарски рад 
Ово је библиотечко-истраживачки рад на једну од тема из програма. Рад треба да садржи увод, 
кратак преглед најважнијих теоријских приступа теми, објашњење и образложење проблема 
(или резултате истраживања), те закључак или властито мишљење засновано на аргументацији 
изнесеној у раду. Рад треба да има најмање пет (5) кориштених и цитираних дјела (књиге, 
научни и стручни чланци, итд) која се наводе и на крају рада у литератури. Могу се користити и 
легитимни извори са интернета (електронске књиге, научни и стручни чланци, итд). Дјела у 
раду и на крају рада треба наводити по упутама о навођењу и документовању које ћете добити 
од наставника. Технички, рад треба да је штампан са проредом 1,5 и маргинама од 2,5 цм и не 
би требао да буде краћи од 8 нити дужи од 10 страна. Рад се мора предати наставнику или 
сараднику у термину наведеном у програму предмета. 
 
Завршни испит 
Завршни испит обавља се усмено и на њему се провјерава знање из цијелог градива. Завршни 
испит носи највише 50 бодова 
- Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова 
из испита (максимално 50).  
- За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
- Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 
години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, тад мора (поново) 
радити и писмене тестове. 
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