
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Социотерапија  

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

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основама групне терапије – социотерапије. 

Исход предмета  

Стицање теоријских сазнања о групи и групној динамици и употреби социотерапије у 

лечењу и рехабилитацији различитих психичких поремећаја и поремећаја понашања.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Настанак и развој групне терапије. Различите врсте социотерапија (терапијска заједница, 

социотерапијски клуб, дневна, ноћна и викенд болница, окупациона терапија, 

алтернативни облици смештаја...). Примена социотерапије у превенцији, лечењу и 

рехабилитацији различитих психичких проблема и менталних поремећаја. 

Практична настава  

Интерактивни рад у групи, психоедукативне радионице, посета социотерапијском клубу.  
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.   
 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 



 

Предавања и семинарске вјежбе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  есеј 40 

семинар-и  одбрана есеја 40 

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 

 


