
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије 

Назив предмета: Социологија менталних поремећаја 

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

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: одслушан предмет Социологија друштвених девијација - криминалитет 

Циљ предмета 

Усвајање знања о друштвеној суштини најраширенијих психичких поремећаја, феноменологији, терапији, 
друштвеном третману. Сензибилисање студената за стицање знања о улози друштва у настанку, 
ублажавању или отклањању - превенцији последица менталних поремећаја.  

Исход предмета  

Стицање теоријских знања из области Социологије менталних поремећаја као предуслов за истраживачки 
рад, а уз додатну едукацију (нпр. на мастер и докторском студију социологије, едукацији из системске 
породичне терапије...) и практични рад са клијентима у различитим институцијама (психијатријским 
установама, центрима за социјални рад, затворским установама).    

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теме које ће бити обрађиване у оквиру предмета: појам и предмет Социјалне патологије и Социологије 
менталних поремећаја; уже социолошке и психосоцијалне теорије, антипсихијатрија; психијатријске 
установе и њихова друштвена функција; епидемиологија и етиологија психичких поремећаја - неуроза, 
психоза и болести зависности (алкохолизам, наркоманија, коцкање, интернет); самоубиство; психотерапија 
и социотерапија; примарна, секундарна и терцијарна превеција.  

 

Практична настава  

Теме на вежбама: појам нормалног и патолошког; друштвена улога  и третман ментално оболелог кроз 
историју; историјат психијатријских установа,социолошка  критика психијатријског третмана; 
антипсихијатрија; алтернативе психијатрији; стигма и ментална болест; самоубиства и савремени свет; 
болести зависности; социологија и психотерапија 

Разговор са клијентима који се лече од различитих психичких поремећаја 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, семинарске и практичне вежбе 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

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 

 


