
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Психијатријска социологија 

Наставник/наставници: проф. др Слађана М. Драгишић Лабаш, проф. др Милана М. Љубичић  

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање докторанада са друштвеном природом психијатријских проблема у савременом свету. 

Исход предмета  

Стицање комепетенција за самостално критичко преиспитивање постојећих парадигми у Психијатријској 

социологији, те предузимање емпиријских истраживања у овој области. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Филозофско-антрополошке основе анализе односа између психијатрије и социологије. Теорије о пореклу 

менталног поремећаја (социолошке, социјално-психолошке и друге). Ставови према особама са психичким 

поремећајима. Друштвене улоге особа оболелих од психичких поремећаја. Антипсихијатрија и реформе у 

психијатрији. Нормално и патолошко у психијатрији. Присилна хоспитализација и други облици друштвене 

контроле. Кoлективно ирационално. Политика и психијaтрија. 

 

Практична настава  

Препоручена литература  

 

Ćorić, B. (urednik) (2000). Zablude u psihijatriji. Beograd: Institut za mentalno zdravlje.                                   

Popović, M., Opalić, P., Kuzmanović, B., Đukanović, B., Marković, M. (1988). Mi i oni drugačiji, istraživanje 

stavova prema duševnim bolesnicima, narkomanima i alkoholičarima. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna 

sredstva. 

Димиtријевић, Александар (приред.) (2005). Савремена схватања менталног здравља и поремећаја, Београд: 

Завод за уџбенике и наставна средства.  

Драгишић Лабаш, С. (2019). Мишљење корисника психијатријских услуга о слици какву остављају на друге 

и терминима који их стигматизују: разматрање доживљене стигме и предлога за промену термина, 

Социолошки преглед, 53, 1: 100-135. 

Hel, D. (2012). Depresija. Beograd: Laguna.  

Кецмановић, Душан (2002). Индивидуални или друштвени поремећај, Ниш: Просвета. 

Kecmanović, D. (2008). Psihijatrija u kritičkom ogledalu, Beograd: Službeni glasnik. 

Ljubičić, M. Dragišić Labaš, S. Nastasić, P. (2013). Student's attitudes on person suffering from psychological 

malfunctions: addition to stereotype researche“. Alcoholism, 49, 2: 85-100. 

Oпалић, П. (2008). Психијатријска социологија. Београд: Завод за уџбенике. 

Rogers, А., Pilgrim, D.(2010). A Sociology of Mental Health and Illness. McGraw Hill Professional. 

 

Ротенберг, А.(2010). Креативност и лудило. Београд: Clio. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x5 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Усмени испит  

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anne+Rogers%22
https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Pilgrim%22

