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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.
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.
Садржај предмета:
1. Основни појмови у социјалној политици (потребе и вредности, социјални развој, социјална сигурност,
социјалне разлике и неједнакости, сиромаштво, ризик, припадање и искљученост...)
2. Појам, предмет и циљеви социјалне политике
3. Интерни и екстерни фактори социјалне политике (политички систем, економска политика, идеолошке
перспективе, религија, морал и обичаји, наука)
4. Принцип "социјалне правде" и вредности у социјалној политици (солидарност, једнакост, праведност)
5. Идеолошке дебате у области социјалне политике (либерализам, марксистичке перспективе,
демократски социјализам, феминизам, анти-расизам)
6. Субјекти социјалне политике (држава, локалне власти, невладин сектор, привреда)
7. Колоквијум
8. Развој социјалне политике у Србији - социјална политика у Србији до 2000. године
9. Систем социјалног осигурања у Србији од 2000. године (социјално осигурање, пензијско и инвалидско
осигурање, здравствено осигурање, осигурање за случај незапослености)
10. Систем социјалног осигурања у Србији од 2000. године (систем друштвене бриге од деци, систем
социјалне заштите, заштита ратних војних инвалида и цивилних инвалида рата)
11. Међународни аспекти социјалне политике (Уједињене нације, декларације, конвенције)
12. Социјална политика и европске интеграције.
13. Утицај глобализације на системе социјалног осигурања
14. Компаративни преглед модела социјалног осигурања
15. Припрема за испит
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Усмено излагање, видео презентација, дискусија.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

писмени испит

50

практична настава

10

колоквијуми

20

семинари

10

