
ОАС СОЦИЈАЛНИ РАД 

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: РАЗВОЈ СОЦИЈАЛНОГ РАДА КАО ПРОФЕСИЈЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: Предмет има за циљ да упозна студенте са основним теоријским и методолошким 
принципима социјалног рада као научне дисциплине и професије и да им омогући да разумеју улогу коју 
социјални радник, у контексту сродних професија, има у решавању социјалних проблема. Предмет је 
концпиран тако да омогући студентима разумевање основних елемената правног и друштвено-економског 
оквира у којем се одвија социјални рад, као и да разумеју изазове које пред социјалног радника постављају 
феномени савременог друштва као што су глобализација, миграције и мобилност капитала и радне снаге. 
Исход предмета:  По завршетку курса, студенти ће бити оспособљени да критички анализирају улогу 
социјалног рада и принципа социјалне правде, како из историјске перспективе, тако и са становишта 
савременог (глобалног и глобализованог) друштва; разумеће теоријске и методолошке основе социјалног 
рада као научне дисциплине и као друштвене праксе; познаваће врсте и обиме социјалних потреба у 
друштву, основне елементе социјалне политике, као и   основне елементе правног оквира релевантног за 
социјални рад. 
 
Студијски програм/студијски програми: Социјални рад  
Назив предмета: УСЛОВИ ЖИВОТА, ПОТРEБЕ И ПРАВА ЉУДИ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета  
Циљ предмета је да студентима пружи увид у основне појмове и теоријске концепте потребне за разумевање 
социјалних потреба индивидуе у контексту услова живота и животног стандарда. Предмет је конципиран 
интердисцплинарно, на пресеку основних социолошких, политиколошких и правних дисцплина, а са циљем 
да се студенти оспособе да препознају и опишу животну ситуацију појединца, породице или друштвене 
групе, одговоре на питања да ли је животна ситуација таква да обезбеђује адекватно, друштвено 
прихватљиво и безбедно задовољавање њихових потреба, вршења улога и основих права, или је вршење 
улога, задовољавање потреба и остваривање права отежано, ометено или доведено у питање. 

Исход предмета  
По завршетку курса, студенти ће: знати основне социолошке поставке друштвене структуре, друштвених 
односа и положаја индивидуе у друштвеној структури; разумети и критички анализирати теоријска схватања 
појмова животног стандарда, индивидуалних и социјалних потреба; разумети и разликовати концепте 
социјалних потреба у различитим политичким и друштвено-економским контекстима; бити оспособљени да 
кохерентно и аргументовано изложе властито виђење начина на који се социјалне потребе преводе у 
политички и правни оквир друштва.   
 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ТЕОРИЈСКИ МОДЕЛИ У САВРЕМЕНОМ СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Главни циљ овог предмета је стицање релевантних знања о савременим теоријским моделима социјалног 
рада, њиховим међусобним односима, предностима и ограничењима, и утицају савремених теоријских 
модела на процесе развоја социјалног рада као професионалне и научне делатности. 

Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће познавати основне теорије социјалног рада и биће оспособљени да усвојена 
теоријска знања повежу са професионалном праксом. 
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Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета  
Студенти ће oвладати вокабуларом на средњем нивоу, обновити и утврдити релевантне 
граматичке јединице. Усавршиће читање и разумевање текстова на енглеском језику и развити 
вештину конверзације. 
Исход предмета  
Студенти ће овладати логичком анализом реченице (распознавањем природе и функције свих речи 
у реченици). Такође, систематски ће обогатити свој речник, јер ће се учењу нових речи 
приступити кроз анализу корена речи и свих облика који се граде од њега додавањем префикса и 
суфикса. Студенти ће научити све облике грађења и употребе садашњег и прошлог времена у 
енглеском језику. 
 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ИНДИВИДУА И ОКРУЖЕЊЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенте упозна са теоријским поставкама на којима социјални радник заснива своје 
разумевање и процену понашања индивидуе у интеракцији са друштвеним окружењем, и на основу којих 
интерпретира факторе који обликују њено понашање. Циљ предмета је да омогући студентима да препознају 
и разумеју системски приступ у превентивној, развојној и терапеутској пракси у социјалном раду, који треба 
да допринесе теоријској утемељености стручних процена, интервенција и евалуације у пракси социјалног 
радника. 
Исход предмета:    
По завршетку курса, студенти ће: разумети специфичност позиције са које социјални радник интерпретира 
интеракције индивидуе и окружења у односу на сродне професије; умети да опише биолошке, психолошке, 
социјалне и културолошке детерминанте понашања индивидуе у различитим развојним стадијумима живота, 
у контексту ширег окружења; знати да препознају начине на који етничка, верска, расна, родна и класна 
припадност, сексуално опредељење или сметње у развоју могу да утичу на физички и психички развој 
индивидуе као и импликације које то има на праксу социјалног радника; умети да критички анализирају 
истраживања у овој области и да конципирају теме за истраживања у овој области; умети да примене 
теоријска знања на конкретне ситуације, а у складу са основним вредностима социјалног рада (оснаживање, 
солидарност, одговорност и социјална правда).  
 
Студијски програм: Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА, ЕКОНОМИЈА И ДРУШТВО 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета:  
Курс је конципиран тако да испуни следеће циљеве: да студенте упозна са кључним појмовима у социјалној 
политици (социјална заштита, социјалне потребе, сиромаштво, социјална искљученост, итд), главним 
идеолошким приступима концепту социјалне заштите са акцентом на неолибералном, социјално-
демократском, марксистичком и феминистичком приступу; да студентима приближи актуелне дебате у 
социјалној политици и представи им различите моделе социјалне заштите и уведе их у проблем развоја 
социјалне политике у контексту наднационалих и мултилатералних организација.   
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Исход предмета:  По завршетку курса, студенти ће: разумети сложеност процеса стварања модела социјалне 
политике, бити оспособљени да критички анализирају кључне идеје и концепте социјалне политике, да 
демонстрирају познавање савремених дебата у области социјалне политике, нарочито у домену промене 
модела система социјалне заштите у контексту глобализације и феномена савременог друштва; разумети 
како се модели социјалне заштите разликују зависно од друштвено-политичког и идеолошког контекста и 
умети да на конкретним примерима (политике рада, политике здравствене заштите) илуструју предности и 
ограничења различитих модела система социјалне заштите.    
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:  ЕТИКА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студентима омогући усвајање основних етичких принципа и вредности 
потребних за развијање способности моралног просуђивања и оријентације у социјалном раду. 
Циљ предмета је да студенте научи да препознају и примењују вредности и принципе етике у 
теорији социјалног рада, истраживању, социјалној политици, као и у свакодневном раду са 
појединцима, породицама, групама, организацијама и заједницама. 
Исход предмета:  
По завршетку курса, студенти ће знати: да дефинишу и опишу појмове (веровање, морал, етика, 
вредности, закони, људска права, одговорност и слобода), разумеју и објасне личне  вредности и 
вредности професије; да идентификују и објасне етичке дилеме које се јављају у различитим 
професионалним и организационим контекстима у социјалном раду, да препознају на који начин 
могу да добију помоћ од супервизора, саветника, професионалних асоцијација и институција у 
ситуацијама у којима су суочени са етичком дилемом; да препознају и опишу стандарде и етичке 
принципе у раду социјалног радника и повежу их са релевантним прописима који уређују 
области социјалног рада, да примене вештине критичког мишљења у решавању етичких дилема, 
да кохерентно и разумљиво представе анализу етичког проблема.  

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета 
Циљ предмета је оспособљавање студената за успешну анализу и развој дискусије о текстовима 
преузетих из стране штампе, белетристике или теоријских књига, са уско стручном тематиком. 
Део програма овог предмета чини и утврђивање појединих области из граматике енглеског језика. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: овладати општим и стручним вокабуларом на средњем нивоу, 
бити оспособљени за конверзацију на енглеском језику на опште и стручне теме, овладати 
граматиком енглеског језика на средњем нивоу. 
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Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ОСНОВЕ ИНТЕРПЕРСОНАЛНИХ ВЕШТИНА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да оспособи студенте да разумеју значај интерперсоналних вештина за 
конструктивну интеракцију са другима; да науче основне интерперсоналне вештине неопходне за 
конструктивнe интерперсоналне односе и будућу праксу са корисницима социјалне заштите; да 
оспособи студенте да разумеју, препознају и критички анализирају механизме функционисања 
личности у интерперсоналним односима и  нормативима функционалног опхођења према другима.  

Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће: овладати основним и специјалнизованим вештинама потребним 
за развијање конструктивних интерперсоналних односа и будућу праксу са корисницима 
социјалне заштите; унапредити сопствену интроспективност и осетљивост за личне интрапсихичке 
процесе; развити толеранцију и флексибилност у социјалном окружењу; развити механизме за 
боље сагледавање себе у социјалном контексту, као и боље разумевање позиције другог у 
интеракцији. 
Студијски програм: Социјални рад 
Назив предмета: РАЗВОЈ ПОЈЕДИНЦА И ПОРОДИЦЕ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да упозна студенте са најзначајнијим појмовима из развојне психологије, како би 
у пракси могли да разумеју понашање и психичко функционисање појединца; да разумеју и 
препознају најзначајније фазе у развоју продице и разумеју утицај који породица у свакој од фази 
развоја има на развој појединца.  
Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће: овладати теоријским појмовима који ће им омогућити да се 
стручно баве појединцима и породицама у различитим животним добима и да им пруже помоћ 
адекватну развојном периоду у коме се налазе; разумети фазе психичког развоја појединца и 
породице што ће им омогућити да у пракси препознају изазове са којима се индивидуа и породица 
суочавају у одређеној фази животног циклуса, као и да им пруже подршку у превладавању 
развојних и акциденталних криза.  
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Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ШКОЛСКА ПСИХОЛОГИЈА   
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Упознавање са основним проблемима из области школске психологије, усвајање основних појмова, 
теоријских концепата и метода из области; разумевање природе учења уопште и посебно формално 
школског учења; разумевање природе наставничког занимања и најважнијих наставничких компетенција; 
разумевање индивидуалних разлика у процесу учења код деце и формирање позитивног става према 
могућностима сваког детета да учи; стицање компетенција потребних за препознавање и  дизајнирање 
подстицајног окружења за учење; разумевање школе као институције.  
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: знати и разумети основне теоријске поставке и значајна достигнућа из 
области школске психологије, са фокусом на сложен однос између учења и развоја; разумети и познавати 
природу учења, таксономије знања и принципе еквифиналности у остваривању образовних циљева; 
познавати начела, методе и технике научних истраживања из ове области и биће у стању да за потребе 
праксе изведу мања истраживања; умети да користе стручну литературу и коректно интерпретирају и 
примењују психолошка знања; разумети сложеност школе као институције и умети да критички и 
аргументовано анализирају њен утицај на развој деце. 
 
Студијски програм/студијски програми: Социјални рад  
Назив предмета: АКАДЕМСКО ПИСАЊЕ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Упознавање студената са основним научно-истраживачким стандардима академског писања као 
посебног жанра и овладавање његовим структуралним и стилским карактеристикама. 
Исход предмета  
Студенти знају стандарде и стилско-структурне елементе академског рада као специфичног жанра. 
Оспособљени су да самостално класификују и одаберу референтну литературу и грађу. Умеју да самостално 
напишу студентски рад примењујући стандарде и структуру академског рада. Разумеју функционални значај 
елемената попут апстракта и резимеа, који академски рад, при објављивању, легитимишу као посебни жанр. 
Самостално анализирају и аргументовано дискутују о написаном академском раду. Примењују стандарде 
писања радне биографије и писма мотивације у циљу што потпунијег овладавања вештином представљања и 
комуникације у академској заједници. 
 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад  
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД И ЗАКОНОДАВСТВО  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање са основним знањима из области значајних институција и правних 
аката од значаја за социјални рад, стицање основних и општих знања о појмовима социјалне 
сигурности, социјалног осигурања, здравственој заштити, пензијском и инвалидском осигурању, 
запошљавању и осигурању за случај незапослености, социјалној заштити и подршци породици и 
деци. 
Упознавање са међународним принципима, законима, стандардима, конвенцијама и препорукама. 
Исход предмета    
Предмет ће студентима омогућити упознавање са међународним прописима у овој области, 
пружити увид у основне појмовне категорије о социјалној и здравственој заштити, пензијском и 
инвалидском осигурању, запошљавању и осигурању за случај незапослености; поседоваће основна 
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знања о социјалној заштити и бризи о породици и деци, и о међународним стандардима и 
принципима у овој области. 
 
Студијски програм:Социјални рад 
Назив предмета:СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА  
Статус предмета:обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Циљ курса је упознавање студената са најзначајнијим појмовима социјалне психологије, како би 
касније у пракси могли да разумеју понашања и односе појединаца и друштвених група у 
различитим социјалним ситуацијама; стицање знања из области социјалне перцепције и когниције, 
социјализације, социјалних мотива и ставова, структуре и динамике социјалних група и њиховог 
деловања као агенса социјализације, разумевање природе, узрока и могућих начина спречавања и 
решавања социјалних конфликта.  
Исход предмета: 
Студенти ће овладати теоријским појмовима који ће им омогућити да разумеју и адекватно 
усмеравају процес социјализације који је резултат интеракције између појединаца и различитих 
социјалних група, што је значајно за подршку нормалном социјалном функционисању појединца и 
значајних група у којима партиципира.  
 
Студијски програм: Социјални рад 
Назив предмета:  ЕКОСИСТЕМСКИ ПРИСТУП У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ  
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Упознавање студената са различитим могућностима повезивања и сарадње између социјалног рада и других 
области у заједници; овладавање теоријско-методолошким и методским основама за праћење и одређивање 
приоритета социјалних потреба људи, за планирање и остваривање социјалних активности и акција, за 
израду социјално-заштитних стратегија, пројеката и програма у локалној заједници. Учење начина  и 
вештина подстицања организовања, удруживања, коришћења материјалних и људских ресурса у локалним 
заједницама. 
Исход предмета:  
Студенти ће бити у могућности да примене различите моделе и методе за повезивање и сарадњу између 
социјалног рада и других области у заједници; биће упознати са различитим врстама, циљевима, настанком 
и развојем, функционисањем и могућностима локалних заједница у задовољавању социјалних потреба и 
превазилажењу социјалних проблема људи и угрожених друштвених група.  
 
Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 3 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета 
Студенти ће oвладати општим и стручним вокабуларом на вишем средњем нивоу. Обнаљаће 
релевантне граматичке јединице које нису обрађене на претходној години. Усавршиће читање и 
разумевање стручне литературе на енглеском језику и развити вештину конверзације. Вештина 
превођења стручних текстова ће постепено бити уведена у рад. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: владати општим и стручним вокабуларом на вишем средњем 
нивоу. Биће оспособљени за несметану конверзацију на енглеском језику на опште и стручне теме. 
Овладаће граматичким јединицама које ће им омогућити све претходно наведено. 
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Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: САВРЕМЕНИ МОДЕЛИ У РАДУ СА ПОЈЕДИНЦЕМ, ПОРОДИЦОМ И 
ГРУПОМ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљ предмета је стицање знања и вештина у области социјалног рада са појединцем и породицом 
у ситуацији када им је потребна помоћ у унапређењу или одржавању квалитета живота и подршка 
у превладавању кризних ситуација. Поступци прикупљања информација, процене, планирања 
интервенција и мера заштите, праћења и евалуације услуга и мера се сагледавају кроз теоријске и 
вредносне основе професије социјалног рада.  
Исход предмета  
Након завршеног курса студенти ће овладати основним теоријским појмовима, методолошким 
приступима и практичним знањима из области социјалног рада са појединцем, породицама и 
групама као и вештинама припреме за рад са клијентом, успостављања и одржавања помагачког 
односа, вештинама интервјуисања, писања налаза и мишљења социјалног радника као и 
вештинама рада са породицама и вођења групног процеса. 
 

 

 

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА И ПРОМЕНЕ ДРУШТВА 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да оспособи студенте да разумеју и критички анализирју утицај глобализације на 
различите области друштвеног деловања и да разумеју последице ових феномена на социјални рад 
и социјалну политику. Циљ овог курса је и разумевање како глобализација ствара нове прилике и 
производи нове неједнакости. 
Исход предмета  
По завршетку курса, студенти ће бити оспособљени да разумеју природу глобализације у њеним 
најважнијим друштвеним, економским, културалним и политичким димензијама, да препознају и 
интерпретирају узроке и последице глобализацијских процеса на социјални рад и социјалну 
политику. 

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета:ПСИХОЛОГИЈА ЛИЧНОСТИ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ:6 
Циљ предмета:  
Циљ предмета је да студенте упозна са основним појмовима психологије личности и индивидуалних разлика 
и да их оспособи да разумеју кључне појмове црта личности и детерминанти личности. Циљ предмета је да 
оспособи студенте да разумеју и примене различите моделе и теоријеличности. Предмет 
обрађујепсихоаналитичке, биолошке, хуманистичке, когнитивнетеорије личности. Посебна пажња се 
посвећује анализи функције емоција уформирању личности и поремећаја личности, као и утицају 
срединских и културалних фактора у формирањуличности и индивидуалних разлика. 
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Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 4 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета  
 Наставља се рад на обогаћивању вокабулара на вишем средњем нивоу и на обнављању релевантних 
граматичких јединица. Aкценат ће бити стављен на стручне теме и дискусију о њима. Усавршиће читање и 
разумевање текстова на енглеском језику и развити вештину конверзације. Вештина превођења ће се даље 
усавршавати. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће владати вокабуларом и граматиком на вишем средњем нивоу. Моћи ће да 
воде конверзацију на енглеском језику и дискутују о стручним темама и проблемима. Биће у могућности да 
самостално преводе стручне текстове. 
 
 
 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ДИСКРИМИНАЦИЈА И АНТИДИСКРИМИНАТОРНА ПРАКСА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Циљ предмета је да оспособи студенте да разумеју и критички интерпретирају основне појмове, типове и 
начине испољавања дискриминације; да их упозна са правним оквиром заштите од дискриминације; да код 
студената развије свест о личним предрасудама и да им омогући овладавање основним принципима 
антидискриминаторне праксе у социјалном раду. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: усвојити основне појмове о дискриминацији, њеним облицима и начинима 

Исход предмета: 
На крају курса студенти ће: развити разумевање постојећих таксономија личности, методе на којима су 
засноване, њихову поделу, усвојиће основне појмове који се користе за разматрање личности и понашања, 
упознаће механизме и значај интеракција између различитих детерминанти; моћи ће да објасне интеракцију 
биолошких и срединских фактора и да повећају разумевање значаја личне историје у формирању личности, 
оптималног и поремећеног функционисања; биће оспособљени да даопишу личност у складу са различитим 
теоријама личности и да разумеју разлике, предности и недостаке сваке одњих. 

Студијски програм: Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД У ХУМАНИТАРНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Основни циљ овог курса је да: студенти стекну основна теоријска и емпиријска знања о циљевима, 
могућностима и резултатима савременог социјалног рада у невладиним организацијама, о садржају,  
методама и пољима примене социјалног рада са маргиналним групама и лицима са посебним потребама у 
раду НВО; да се оспособе за припрему, писање и реализацију пројеката мањег обима у области превенције, 
социјализације, ресоцијализације и социјалне реинтеграције унутар невладиног сектора. 
Исход предмета 
По завршетку курса студенти ће: познавати теоријске претпоставке и практичне моделе рада хуманитарних 
организација; разумети социјални значај хуманитарних организација и хуманитарности; стећи вештине и 
знања потребна за припремање и писање пројеката мањег обима; умети да напишу извештај о активностима 
и раду хуманитарне организације.  



ОАС СОЦИЈАЛНИ РАД 

испољавања; бити сензибилисани за препознавање ситуација у којима долази до дискриминације; бити 
оспособљени за активан приступ у раду на превазилажењу предрасуда које омогућавају дискриминацију; 
бити оспособљени за примену основних принципа антидискриминаторне праксе у социјалном раду. 
 
 
Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета:ПСИХОДИЈАГНОСТИКА 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета 
Циљ овог курса је да студенте упозна са основним техникама клиничке психодијагностичке 
процене личности, са карактеристикама, могућностима и ограничењима психодијагностичких 
инструмената у оквиру батерије тестова: тестова интелигенције, упитника и пројективних тестова; 
да их оспособи за примену тестова, процену личности и психопатологију преко тестовних 
индикатора, формулацију случаја и писање психолошког извештаја.  

Исход предмета  
На крају овог курса студенти ће: познавати начин примене и сврху појединих техника и метода 
унутар  клиничке батерије тестова; биће у стању  да процене дијагностичке могућности  и 
ограничења сваког теста; биће обучени да у пракси примене натуралистички део клиничке 
батерије (биографски подаци,  интервју, опсервација понашања), као и психолошке тестове 
(упитнике, тестове интелигенције и пројективне тестове), да формулишу случај и  напишу 
психолошки извештај. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад  
Назив предмета: САВЕТОВАЊЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ  
Статус предмета: изборни  
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета  
Студенти ће се упознати са основним концептима, структуром и динамиком саветовања у 
социјалном раду; стећи ће основна знања о сарадничком односу између саветника и клијента; 
разумеће основне и етичке принципе вођења саветовања у социјалном раду; оспособиће се за 
примену специфичних вештина вођења саветовања у социјалном раду. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће стећи  знања  о појму,  врстама  и  облицима  саветовања  у  
социјалном  раду; овладати вештинама вођења процеса саветовања у социјалном раду; овладати 
основним етичким принципима неопходним за вођење саветовања у социјалном раду; бити 
обучени за коришћење вештина у саветодавном раду са корисницма социјалне заштите. 
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Студијски програм: Социјални рад 
Назив предмета: TИМСКИ РАД  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Циљ предмета је да студенти стекну теоријско-методолошка сазнања о тимском социјалном раду. 
Поред разумевања значаја интердисциплинарности и професионалне сарадње у стручном раду, 
студенти постају свесни вишедимензионалности и сложености социјалних потреба и проблема  који 
су предмет њиховог професионалног рада.   
Исход предмета:  
По завршетку курса, студенти ће: умети да идентификују и поставе циљеве тимског рада; умети да 
одреде и разумеју своју улогу у тиму; разумети динамику, организaцију, односе и технике тимског 
социјалног рада; умети да конципирају тимове према циљно-садржинским критеријумима; умети да 
примене различите индивидуалне и тимске приступе и да негују колегијалну и професионалну 
сарадњу. 
 

 
 

 

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ИСТРАЖИВАЊА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 7 
Циљ предмета  
Циљ предмета је да студенте упозна са квалитативним и квантитативним техникама истраживања 
које се користе у социјалном раду, да их научи да саставе концепт за квантитативно и квалитaтивно 
истраживање и анализу података, да их оспособи да разумеју методе које се користе у евалуацији 
релеватних истраживања и начине на који се резултати истраживања примењују у пракси, да их 
оспособи да разумеју важност потребе за научним утемељењем професије социјалног радника. 
Исход предмета 
По завршетку курса, студенти ће бити оспособљени за преглед и евалуацију стручне литературе;  
моћи ће да саставе хипотезу, да иденитификују варијабле, да саставе упитник и узорак, да примене 
основне методе прикупљања и анализе података, да јасно и кохерентно представе резултате 
истраживања, да разумеју етичке и политичке дилеме у вези са предметом истраживања (утицај 
рода, етничке и верске припадности).  

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 5 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета 
Студенти ће побољшати способност писмене и усмене комуникације на енглеском језику, проширити 
вокабулар и обновити одређене граматичке јединице. Кроз обраду актуелних стручних текстова и аудио-
визуелних материјала на енглеском језику, и обнављање најважнијих граматичких јединица, студенти ће 
побољшати своје комуникативне и језичке вештине. 
Исход предмета  
По завршетку курса, студенти ће овладати општим и стручним вокабуларом на напредном нивоу, биће 
оспособљени за конверзацију на енглеском језику на опште и стручне теме, и овладаће граматиком енглеског 
језика на напредном нивоу. 
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Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:  СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета: 
Студенти ће се упознати са теоријским основама социјалног развоја као што су: појмовно-категоријални 
апарат, савремене концепције о социјалном развоју, принципи, фактори и индикатори социјалног 
развоја.  
Студенти ће се упознати са основним тематским областима које ће им омогућити да овладају теоријом 
планирања, као и методологијом осмишљавања и конципирања планских садржаја из различитих 
области социјалног развоја, и стећи знања о међународном аспекту социјалног развоја.  
Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће овладати теоријским и емпиријским сазнањима о социјалном развоју 
(његовим кључним димензијама, факторима, претпоставкама, оствареним циљевима) како би били у 
могућности да учествују у креирању програма социјалног развоја у средини у којој делују; биће 
оспособљени да компетентно учествују у свим фазама процеса планирања, посебно у јавним службама, 
и у могућности да процене какве су перспективе социјалног развоја и планирања на почетку трећег 
миленијума. 

Студијски програм/ студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ОПШТА ПСИХОПАТОЛОГИЈА 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Студенти ће се упознати са основним знањима из психопатологије, која се односе на етиологију и начин 
како се психопатолошки феномени могу спречити, ублажити и лечити као и са применом теоријских 
знања у сусрету са пацијентима.  Студенти ће радити на повећању сензибилитета за непосредну 
опсервацију психопатолошких феномена, на усвајању технике интервјуа и односа са пацијентом  као и 
на анализи добијених садржаја. Стећи ће практично искуство у сусретима са пацијентима који се лече у 
Институту за ментално здравље.  
Исходи предмета 
Након курса студенти ће бити оспособљени за критичку анализу психопатолошких садржаја, разумевање 
контекстa и узрочно-последичних везa у настанку психопатолошких феномена, моћи ће да промишљају 
и анализирају садржаје добијене током интервјуа, биће оспособљени да самостално прате референтну 
литературу и коректно интерпретирају теоријске поставке из области опште психопатологије. 
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Назив предмета: ТЕОРИЈА ПРИВРЖЕНОСТИ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
Основни циљ курса је упознавање студената са теоријом афективног везивања и њеног значаја за 
разумевање  емоционалног развоја личности.  Програм обухвата афективно везивање у раном детињству, 
адолесценцији, остваривању  партнерских односа, успостављању родитељског односа и комуникације у 
породици. Циљ курса је да  се размотре и инструменти за мерења афективног везивања, резулатати 
истраживања и импликације за стручни рад у терапијској пракси.  

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета: ДРУШТВЕНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета 
Предмет има за циљ да упозна студенте са основним елементима, појмовима, дефиницијама, 
типoлогијама и методама социјалне патологије као науке о друштвеним девијацијама; да оспособи 
студенте да разумеју и критички анализирају различите теоријске погледе на друштвене девијације и 
њихове практичне консеквенце у пракси у социјалном раду; да упозна студенте са основним елементима 
друштвених девијација (природа, садржај, структура, распострањеност, динамика, узроци и последицe) и 
начином на који су оне у међусобно зависном односу са друштвеним односима, променама, структурама 
и идентитетом, и односима моћи у друштву. 

Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће познавати основне методолошке и теоријске поставке социјалне 
патологије; умеће да објасне и критички анализирају различите теоријске приступе и форме феноменима 
друштвене девијантности; разумеће међусобну динамику односа друштва, друштвене структуре и 
друштвених односа, с једне, и друштвене девијантости с друге стране.  

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета: УНИВЕРЗАЛНА ЉУДСКА И ДЕЧИЈА ПРАВА 
Статус предмета: Изборни 
Број EСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљеви предмета обухватају: стицање основних и општих знања о људским и дечијим правима; упознавање са 
концептом доктрине и праксе људских права и права детета; развијање критичког начина размишљања у смислу 
разликовања вредносних ставова од чињеница а у циљу активног учешћа студената у процесу учења; подизање свести 
о значају поштовања људских и дечијих права у свакодневним активностима у духу мултикултуралности и развоја 
толеранције и спремности на заштиту права другога; међународно-правни аспекти развоја људских и дечијих права; 
јачање међузависности између социјалне одговорности и знања о универзалним људским правима. 
Исход предмета  
Очекује се да ће студенти након завршеног курса бити способни да објасне основне појмовне категорије о 
универзалним људским и дечијим правима; анализирају информације, сагледају значења, узроке и корелацију између 
развоја људских права, социјалних основних права и стања политичке ситуације у земљи. Моћи ће да објасне 
модалитете и узроке кршења људских и дечијих права. Да критички анализирају улогу законодавства у заштити 
људских права. Процењиваће капацитет ефективности међународних организација за заштиту људских и дечијих 
права. Моћи ће да уграде свест о важности поштовања људских права сваког појединца у личне хијерархије вредности. 
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Исход предмета: 
Након успешног завршетка курса студенти ће моћи: 
• да примене знања из области афективног везивања у процени и интерпретацији емоционалног развоја 

личности и  индивидуалних разлика у понашању 
• да примене теоријски концепт афективног везивања на процену и интерпретацију породичних и 

партнерских односа. 
 

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД У СИСТЕМУ ЈАВНЕ УПРАВЕ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Главни циљ предмета је да упозна студенте са начином на који је у Републици Србији организована јавна 
управа, са њеним устројством, подручјем деловања, поступцима у раду и начинима надзора, те 
одговорности субјеката који обављају управне послове. Циљ је да студенти разумеју на који начин је 
системски и институционално организована функција социјалног рада у систему државне управе.  
Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће: познавати основне елементе система јавне управе у Србији, разумети 
теоријско и појмовно одређење јавне управе и главне доктрине о моделима управних реформи; усвојити 
знања о вредностима јавног сектора, расподели јавних послова и савременим; познавати институционално и 
системско уређење функције социјалног рада у систему државне управе.   

 
 
 

 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ПРОБЛЕМИ ДРОГА И ЗАВИСНОСТИ 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте оспособи за разумевање, препознавање, дијагностиковање и третман болести 
зависности; да их научи да препознају и разумеју утицаје фактора средине на настанак и ток болести 
зависности; да их упозна са са савременим концептима третмана болести зависности; да их оспособи да 
разумеју улогу социјалног раника у мултидисциплинарном тиму у лечењу болести зависности. 
Исход предмета:  
По завршетку кура студенти ће: умети да препознају, идентификују, опишу и анализирају различите 

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:  СОЦИЈАЛНИ РАД И ЛИДЕРСТВО 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета:  
Усвајање основних знања (појмова, теоријског концепта и метода истраживања) из области социјалног 
рада и лидерства. Препознавање специфичности управљања у оквиру социјалног рада  кao и  развијање 
могућности  примене стечених знања  у разним областима праксе социјалног рада.  
Исход предмета: 
Након завршеног курса студенти ће: знати и разумети основне теоријске концепте и појмове из области  
лидерства у социјалном раду; умети да интерпретира и примени у раду резултате истраживања из ове 
области уз пуно разумевање специфичности лидерства у социјалном раду, у јавним установама, као и 
карактеристике трансформационог лидерства; усвојити и разумети значај појмова солидарност, 
равноправност и емоционалне компетенције лидера и лидерства у социјалном раду. 
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типове болести зависности; биће оспособљени за рад на превенцији, као и за рад на мотивацији за 
третман, рехабилитацију и сузбијање болести зависности; стећи основна знања за рад са ширим 
окружењем особа зависника; разумеће своју улогу као социјалног радника у тиму стручњака ангажованом 
на лечењу оболелих од болести зависности.  

 
 

 
Назив предмета: ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ У ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ ПРАКСИ  
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Упознавање студената са основним принципима и техникама израде, праћења, евалуације и одрживости 
превентивних програма у различитим контекстима социјалне заштите; упознавање студената са примерима 
успешних превентивних програма спроведених код нас и у свету; стицање знања за самосталан критички и 
истраживачки рад у области превенције; оспособљавање за примену стечених знања приликом израде нацрта и 
плана реализације превентивних програма. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: стећи знање за примену основних начела и техника израде превентивних програма, 
као и евалуације и одрживости; бити упознати са савременим трендовима у области психосоцијалне превенције; бити 
оспособљени да самостално и критички приступе проблемима из ове области; бити оспособљени да самостално 
израде предлог превентивних програма у области социјалне заштите; бити оспособљени да приступе  реализацији (уз 
супервизију) одабраног програма 

 
Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: КОМУНИКАЦИЈА У ГРУПИ 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета  
Студенти ће се упознати са основним комуникационим процесима у малој групи и функционално 
учествовати у комуникационим процесима у групи; стићи ће знања о комуникационим процесима 
организованим око структуре и динамике групог рада - типова комуникационих мрежа, типовима односа 
унутар групе, хијерархијским организацијама унутар групе, различитим групним улогама, правилима и 
нормама, начинима адаптације групе, вођства, кохезивности, кооперативности/компетитивности, процеса 
одлучивања, решавања неспоразума и конфликтних ситуација. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за практичне вештине сопственог позиционирања 
унутар групе; овладаће основним и специјализованим вештинама потребним за развијање конструктивние 
групне динамике остваривање групних циљева; 

 
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДЕЦОМ И МЛАДИМА 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета  
Студенти ће стећи основна знања о карактеристикама развојних фаза дечјег и адолесцентног периода и о 
најчешћим  поремећајима менталног здравља деце и младих; Овладаће савременим методама и 
вештинама у раду са децом и младима; усвојиће знања и интервентних приступа социјалног рада у 
решавању социјалних проблема специфичних за младе; упознаће се са савременим приступима 
превенције у овој области. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће стећи знања о развојним потребама и променама у периоду одрастања 
деце и младих; бити оспособљени да препознају основне психопатолошке феномене у детињству и 



ОАС СОЦИЈАЛНИ РАД 

младости; усвојити савремене концепте и одређене методе, технике и вештине у раду на заштити деце и 
младих. 

 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 7 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета 
Студенти ће овладати општим и стручним вокабуларом на вишем нивоу и обновити релевантне 
граматичке јединице. Усавршиће читање и разумевање стручне литературе на енглеском језику и развити 
вештину конверзације. Посебан акценат је на разумевању стручних текстова, њиховој анализи и 
превођењу. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће владати општим и стручним вокабуларом на вишем нивоу. Биће 
оспособљени за конверзацију и дискусије на енглеском језику на опште и стручне теме. Моћи ће да 
преводе стручне текстове, комплексног садржаја, структуре и вокабулара на веома високом ниовоу. 

 
 
 
 

Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: ПРЕВЕНТИВНИ ПРОГРАМИ У ПСИХОСОЦИЈАЛНОЈ ПРАКСИ 2 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Упознавање студената са основним принципима и техникама израде, праћења, евалуације и одрживости 
превентивних програма у различитим контекстима социјалне заштите; упознавање студената са примерима 
успешних превентивних програма спроведених код нас и у свету; стицање знања за самосталан критички и 
истраживачки рад у области превенције; оспособљавање за примену стечених знања приликом израде нацрта и 
плана реализације превентивних програма. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: стећи знање за примену основних начела и техника израде превентивних програма, 
као и евалуације и одрживости; бити упознати са савременим трендовима у области психосоцијалне превенције; 
бити оспособљени да самостално и критички приступе проблемима из ове области; бити оспособљени да самостално 
израде предлог превентивних програма у области социјалне заштите; бити оспособљени да приступе  реализацији (уз 
супервизију) одабраног програма 

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:   СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА У КОНТЕКСТУ ЕУ ИНТЕГРАЦИЈА 
Статус предмета:  обавезaн 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета: 
Студенти ће се упознати са социјалном политиком ЕУ компаративним изучавањем европских социјалних модела. 
Упознаће се са искуствима ранијих проширења као и са реформама социјалне политике Србије у контексту процеса 
придруживања и приступања ЕУ и усклађивања права са прописима у области социјалне политике.  

Исход предмета: 
Након завршеног курса студенти ће стећи знања о социјалној димензији европских интеграција; разумеће основне 
циљеве различитих политика усмерених ка решавању социјалних проблема, поимању социјалних ризика и изазова 
пост-индустријског друштва; моћи ће да критички посматрају праксу и искуства досадашњих и текућих проширења 
Европске уније, као и реформе социјалне политике у Србији у контексту процеса придруживања. 
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Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД И СОЦИЈАЛНО ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета  
Упознавање студената са основним поставкама модерног социјалног предузетништва и моделима 
организације и имплементације; познавање примера "добре праксе" у развијеним земљама; стицање знања 
о проблемима и могућностима унапређивања социјалног предузетништва у Србији, развоју стратешких 
докумената и успостављању партнерстава у јавном, приватном и цивилном сектору. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти  ће: разумети основне теоријске поставке и кључне парадигме у области 
социјалног предузетништва; биће оспособљени за самосталан критички и аналитички приступ проблему 
угрожених категорија становништва, као и за конципирање плана акција; стећи ће свест о важности 
социјалног предузетништва и могућностима за унапређење ове области у Србији. 

 
 
 
 
 

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:  РОДНА РАВНОПРАВНОСТ И САВРЕМЕНО ДРУШТВО 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: 
⋅ стицање основних знања о  теоријама рода и историјским прегледом феминистичких и савременим 

мултидисциплинарним теоријама рода;  
⋅ упознавање са проблемима који су повезани са родним разликама 
⋅ упознавање са механизмима родне равноправности,  међунардним конвенцијама и компаративним 

искуствима, пре свега регионалним, с нагласком на процесима увођења механизама родне 
равноправности код нас.  

Исход предмета: 
По завршетку курса студенти ће: 
⋅ стећи знања о основним политичким и феминистичким теоријама рода; 
⋅ стећи увид у положај жена и маргинализованих група и код нас и у свету на основу статистичких и 

других показатеља друштвеног и економског положаја жена данас, у свету и код нас;  
⋅ бити оспособљени за препознавање проблема заснованих на  полним стереотипима; 
⋅ стећи знања о основним механизмима за успостављање родне равноправности; 
⋅ стицање практичних искустава из рада невладиних организација које се баве питањима родне 

равноправности. 
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Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД СА СТАРИМ ЛИЦИМА  
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 5 
Циљ предмета 

Упознавање са политикама старости које се разматрају у контексту законодавног и институционалног 
оквира, улоге и значаја цивилног сектора, стратегијских опредељења, као и развијање локалних сервиса 
подршке за старе  кроз процес децентрализације.  
Разумевање и компаративна анализа демографских промена, економских и популационих садржаја који 
се тичу осигурања од ризика у процесу старења;  
Овладавање вештинама за успостављање социјалне мреже и посредовање између старих, њихових 
породица и шире друштвене заједнице како би стара лица остваривала права која им припадају. 

Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да теоријско знање стечено примене у специфичном 
раду  са старима,  уводећи иновативне методе и технике рада које ће побољшати и унапредити положај 
старих у нашем друштву. Бити оспособљени  да креативно решавају конкретне проблеме, као и да 
конципирају и реализују пројекте које ће оснажити популацију старих лица.  

 
 
 
 
 
 

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 8 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 4 
Циљ предмета 
Студенти ће овладати општим и стручним вокабуларом на вишем нивоу и обновити релевантне 
граматичке јединице. Усавршиће читање и разумевање стручне литературе на енглеском језику и развити 
вештину конверзације и превођења. Велики део курса биће посвећен писању есеја на стручне теме и на 
основу стручних, обрађених и анализираних текстова. 
Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће владати општим и стручним вокабуларом на вишем нивоу, биће оспособљени за 
конверзацију на енглеском језику на опште и стручне теме. Моћи ће да преводе стручне текстове, врло комплексне 
структуре и садржаја. Савладаће вештину писања есеја на на уско стручне теме, на врло високом новоу структуре и 
вокабулара. 
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Студијски програм/студијски програми : Социјални рад 
Назив предмета: СОЦИЈАЛНО УКЉУЧИВАЊЕ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Усвајање општих знања о социјалној укључености и стицање увида у социјалну укљученост као концепт европске 
социјалне политике;  
Развијање критичког разумевања друштвене условљености и кључних узрока социјалне искључености; 
Упознавање са основним карактеристикама и аспектима сирамаштва и повезивање са социјалном искљученошћу; 
Усвајање основних знања о друштвеним реаговањима на сиромаштво као могућност за социјалну укљученост. 

Исход предмета  
По завршетку курса студенти ће: 
1. бити оспособљени за разумевање узрока за постојање друшвене условљености социјалне искључености;  
2. бити упознати са основанаим  обележјима и проблемима  појединих социјално искључених група; 
3. бити оспособљени да разумеју процес социјалног укључивања и потребу стварања одговрајућих стратегија; 
4. овладавање основним знањима о друштвеним реаговањима на сиромаштво као могућност за социјалну 

укљученост. 

 
 
 

Студијски програм/студијски програми : СОЦИЈАЛНИ РАД 

Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД СА ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Циљ предмета  

Упознавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у социјалном раду са особама са 
инвалидитетом; Стицање знања о инклузивном образовању, рехабилитацији и професионалној оријентацији,  
раду институција система који се баве особама са инвалидитетом, раду удружења, начину комуникације са 
особама са инвалидитетом и законодавним оквирима домаћег и међународног правног система; Оспособљавање 
за примену метода и техника социјалног рада у процесу превенције инвалидности, ране детекције 
инвалидности, фазе третмана и социјалне укључености особа са инвалидитетом.  

Студијски програм : Социјални рад 
Назив предмета:  СОЦИЈАЛНИ РАД И ДРЖАВА БЛАГОСТАЊА 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета 
Основни циљ програма је да студенти овладају основним теоријским и емпиријским знањима једног 
сегмента науке о социјалној политици који се односи на концепт државе благостања, на развој, искуства 
различитих модела европских земаља,са освртом на прилике у Србији, као и на последице кризе и 
растућег сиромаштва једног дела становништва.  
Исход предмета 
Знања стечена у оквиру курса омогући ће студентима да схвате концепт државе благостања, да разумеју 
генезу и промене овог концепта, да аналитички и критички приступе компаративној анализи различитих 
модела државе благостања, имајући у виду кризу, сиромаштво и нове моделе државе благостања.  
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Исход предмета  

По завршетку курса студенти ће: 

стећи знање из основних теоријских поставки и кључних парадигми у области инвалидности; бити 
оспособљени да самостално примењују методе и технике социјалног рада са особама са 
инвалидитетом, појединцима и групама, у институцијама и у мрежама сервиса подршке. 

 
 

Студијски програм/студијски програми: Социјални рад  
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ РАД И МЕНАЏМЕНТ 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета  
Овладавање основним принципима и  приступима менаџменту у социјалном раду на нивоу заснивања и пружања 
услуга, управљања пројектним циклусима, прикупљања финансијских средстава, преговарања и заступања. 
Исход предмета   
Након овог курса студенти ће овладати основним методама, техникама и вештинама процене потреба групе 
корисника за услугама социјалног сектора у заједници. Моћи ће да разумеју практичне примене метода и вештина 
прибављања средстава (фундраисинг) за заснивање и одржавање услуга у заједници. Овладаће основним вештинама 
стратешког планирања у систему социјалне заштите. Такође ће разумети процесе и вештине преговарања и  израде 
оперативних пројеката. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


