
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Социологија болести зависности 

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Упознавање са социологијом болести зависности - социологијом алкохолизма и зависности од других психоактивних 

супстанци (ПАС), зависности од коцкања и интернета.  

Исход предмета  

Стицање знања потребних за истраживачки рад, а уз додатну едукацију и за практичан рад за зависницима од ПАС, 

нпр. у социотерапијским клубовима.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теорије о феноменологији и етиологији  болести зависности (алкохолизам, наркоманија и друге); епидемиологија и 

последице зависности (друштвене, породичне, социјалне, психичке...), програми превенције болести зависности у 

европским земљама, САД и Србији.  

Учествовање у раду клубова лечених зависника од алкохола и других ПАС, и присуство групној терапији лечења 

болести зависности у психијатријској институцији. 

Практична настава   

Препоручена литература 

Бошковић, С. (1998). Алкохолизам жена: настанак, последице и лечење. Београд: Задужбина Андрејевић. 

Габор, M. (2019). У свету гладног духа. Београд: Контраст. 

Голднер-Вуков М., Баба-Милкић Н. (1992). Осећајни живот савременог човека и дроге. Ниш: ДИГП Просвета.  

Драгишић Лабаш, С. (2012). Алкохолизам у породици и породица у алкохолизму. Београд: Чигоја. 

Драгишић Лабаш, С. (2017). Нова култура употребе алкохола: binge drinking  - “конзумација уместо комуникације” 

(приказ случаја), Култура, 157: 67-84. 

Лажетић, Г., Младеновић, И. (2014). Изгубљени у виртуелном свету, зависност од интернета и видео игара. 

Београд: Чигоја. 

Стојковић, Љ., Седмак, Т. (2003). Алкохолизам - терапијски концепти и праксе. Београд: Завод за уџбенике и 

наставна средства.  

Torre, R., Zoričić, Z. (2013). Kockanje i klađenje – od zabave do ovisnosti. Zagreb: HSKLA. 

Твенги, Џ. (2019). Интернет генерација. Нови Сад: Психополис институт. 

Вајт, Т. (2014). Алкохол и дроге. Нови Сад: Психополис институт.  

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 

 

 


