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Циљ предмета
Студенти ће се упознати са основним поступањима према починитељима кривичних дела, санкцијама које им се
изричу, алтернативним поступањима и пробацијом, функционирањем затворског система, посебностима извршења
казни затвора, Законом о извршењу казне затвора.
Део наставе изводи се као теренска настава тако што студенти иду у посету затворима у Србији.
Исход предмета
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за повезивање постојећег знања, за критичко размишљање,
овладаће основним и специјализованим вештинама потребним за предлагање мера третмана и спровођења пробације.
Садржај предмета
1. Садржај предмета
2. Увод у пенологију, кажњавање и казна, системи извршења казне лишења слободе
3. Најпознатији и најчешћи облици третмана затвореника
4. Пробација
5. Врсте казнених установа у Србији, унутрашња структура
6. Социјални рад у извршавању казне затвора
7. Положај жена у извршењу казнених санкција
8. Малолетнички затвор
9. Индивидуализација и ресоцијализација,
10. Алтернативне санкције,
11. Починитељи кривичних дела и оствареност њихове родитељске улоге;
12. Рад са породицама починитеља кривичних дела;
13. Поспенална социјална заштита,
14. Унапређење праксе у складу са научним достигнућима;
15. Евалуација пређеног градива и припрема за испит
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски
2
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истраживачки рад:
Методе извођења наставе 1. Интерактивна, искуствена настава 2. Рад у малој групи од 20 студената
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
до 10
активност у току предавања
писмени испит
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до 20
практична настава
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до 20
колоквијум-и
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