
Студијски програм/студијски програми : Социјални рад - мастер
Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА У ДРУШТВЕНО
ХУМАНИСТИЧКИМ НАУКАМА
Наставник: Александар Лукић
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета је упознавање студената са методолошким постулатима научне делатности, основним
теоријско-методолошким приступима у истраживању, пројектовању и фазама истраживања и посебним
методама и техникама социјалних истраживања за прикупљање, анализу и експликацију емпиријске
грађе социјалног рада.
Исход предмета:
Студенти ће: савладати категоријални апарат методологије социјалних истраживања; биће упознати са
условима за проверавање научног сазнања и за долажење до нових сазнања о индивидуалном и групном
понашању, њиховим разликама као и производима таквог понашања; биће упознати с методама и
техникама истраживања социјалних појава процеса и односа

Садржај предмета
1. Уводно предавање – предмет и методологија социјалних истраживања; шта је социјално

истраживање
2. Логичке и општенаучне основе методологије социјалних истраживања – посебност

методологије социјалних истраживања
3. Наука, научна истина и правила истинитог мишљења
4. Основни теоријско-методолошки правци у социјалним истраживањима
5. Научно пројектовање и фазе социјалних истраживања
6. Организовање и реализација процеса социјалних истраживања
7. Колоквијум
8. Научни метод: појам, саставни делови и класификације
9. Основне метода научног мишљења и социјалног истраживања
10. Општенаучне методе у социјалним истраживањима
11. Методе и технике прикупљања података – квантитативне и квалитативне методе и технике

мерења
12. Сређивање и обрада података – мулитваријантне методе обраде података
13. Научни опис, научно објашњење и разумевање
14. Израда извештаја о истраживању и резултатима социјалних истраживања
15. Одбрана истраживачких пројеката

Литература
Миљевић, М., Методологија социјалних итраживања, електронско издање, Београд, 2012.; Миљевић,
М., Методологија научног рада, Филозофски факултет, Пале, 2007.; Мејовшек М., Методе знанственог
истраживања у друштвеним и хуманистичким знаностима, Наклада СЛАП, Јастребарско, 2008.;
Фајгељ, С.; Кузмановић Б., Ђукановић Б., Приручник за социјална истраживања,ЦИД, СоЦен,
Подгорица, 2004.; Милосављевић, С., Радусављевић, И., Основи методологије политичких наука,
Службени гласник, Београд, 2000.
Број часова активне наставе Остали часови
Предавања
2

Вежбе:
2

Други облици
наставе:

Студијски
истраживачки рад:

Методе извођења наставе Предавања, презентације, интерактивне дискусије, групне презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
Настава и активности 25 писмени испит 50
Колоквијум
остале активности по
оцени испитивача
(презентације)

25



Студијски програм/студијски програми : Социјални рад - мастер
Назив предмета: СУПЕРВИЗИЈА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ
Наставник: Весна Дуканац ( Петар Настасић)
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенти добију теоријске основе, методологију и практично искуство у
супервизији у  раду са професионалцима у области социјалне заштите, а који треба да омогуће
ефикаснији менаџмент у социјалној заштити.
Исход предмета
По завршетку курса студенти ће: овладати новим знањима и техникама супервизије у области
социјалног рада и развити практичне вештине за извођење супервизијског процеса; развити
способност професионалног понашања супервизора и успешно примењивати етичке стандарде
у пракси; бити оспособљени да интегришу знања из супервизије у оквиру савременог
менаџмента у социјалној заштити; развити способност да на јасан начин пренесу своја знања
стручној и ширoj јавности.
Садржај предмета

1. Увод и одређење појма супервизија у социјалном раду
2. Историјски осврт. Промене у професионалној улози социјалног радника.
3. Супервизија и савремени менаџмент у социјалној заштити. Однос супервизије и надзора

у социјалном раду
4. Професионална етика у супервизијском односу
5. Типови супервизије. Развојна и организацијска супервизија.
6. Групна и индивидуална супервизија.
7. Коловијум.
8. Посебни облици супервизије- тимска супервизија
9. Посебне технике супервизије- примена метафора, експресивних и креативних техника
10. Приказ супервизијских протокола
11. Супервизија и кризне интервенције
12. Супервизија студената- менторски рад
13. Супервизија волонтера
14. Симулација- практичан део  испита
15. Припрема за испит

Литература
1. Ајдуковић, М. Цајверт, Љ., (2004), Супервизија у социјалном раду, Друштво за

психолошку помоћ, Загреб;
2. Cousins, C., Becoming a social work supervisor: A significant role transition (2004)

Australian Social Work/June , Vol. 57, No. 2;
3. Anderson, H. (2000), Supervision as a collaborative learning community,  AAMFT,

Supervision Bulletin, Fall, 1-10.;
4. Giebelhaus, C.R., Bowman, C.L. (2002), Teaching Mentos: Is it worth that effort? Journal of

Educational Research, 96.
Број часова  активне наставе Остали

облициПред
авањ
а:
2

Вежбе:
2

Други облици
наставе

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, приказ и анализе истраживања, наставни
филмови, посете релевантним установама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 20 писмени испит 50
Колоквијум
Остале активности по оцени 30



Студијски програм : Социјални рад - мастер
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ
Наставник: Илић Владимир
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6

Циљ предмета је да студенти овладају савременим приступима менаџменту у социјалном раду на
нивоу пружања услуга, управљања људским ресурсима, планирања, организовања, финансијског
управљања и контроле извођења активности. Циљ је да се студенти стекну знања и вештине које ће
их оспособити да планирају, управљају и координирају активностима које чине саставни део
пружања услуга социјалне заштите; да надзиру буџет и спровођење стратегија и одлука које
се тичу реализације задатог програма и да усмеравају и руководе радом социјалних радника,
саветника и других запослених у организацијама и институцијама социјалног рада.

Исходи предмета
По завршетку курса студенти ће: умети да разумеју и опишу функцију менаџмента у социјалном раду;
стећи вештине и знања потребна за планирање и организацију рада у јединицама социјалне заштите;
бити оспособљени да прате и управљају буџетом; умети да аргументовано образложе важност
лидерства као саставног елемента доброг управљања; умети да артикулишу мисију и визију рада
јединице социјалне заштите, а засновано на принципима и вредностима социјалног рада.

Садржај предмета:
1. Уводно предавање: основе менаџмента

2. Одређење управљања и окружење

3. Специфичности менаџмента у социјалном сектору

4. Организовање као функција менаџмента

5. Планирање и стратешки менаџмент

6. Лидерство - са специфичном организацијом социјалног сектора

7. Колоквијум

8. Финансијско управљање непрофитним организацијама

9. Теорије лидерства и лидерских квалитета

10. Управљање људским ресурсима

11. Контрола као функција управљања

12. Мотивација и комуникација у функцији менаџмента

13. Менаџмент волонтера

14. Социјални рад и маркетинг

испитивача



Студијски програм : Социјални рад, мастер
Назив предмета: СОЦИЈАЛНИ ПРОБЛЕМИ И СОЦИЈАЛНИ РАД
Наставник: Ђурић Милорад
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета:
Циљ предмета је да кроз неколико одабраних социјалних проблема представљених на овом курсу упозна
студенте са начинима на које професија социјалног рада одговара на нарастајуће социјалне проблеме у српском
друштву. На конкретним примерима, студенти стичу знање и искуство у примени метода у социјалном раду као
што су интерперсоналне комуникације, мобилизација заједнице, организација и имплементација превентиних
активности и интервентних мера, омогућавају алевиацију социјалних проблема појединаца, породица и група.
На тај начин, студенти стичу разумевање шта унутар сваке од одабраних области социјалне проблематике
социјални радник чини или би могао учинити. Намера је да се, такође, прикаже допринос који научно знање и
истраживање имају у концептуализацији социјалних проблема, као и да се развије свест о важности
интеркултуралне сензибилности у раду са корисницима.
Исход предмета:
По завршетку курса, студенти ће: бити оспособљени да идентификују, опишу и јасно представе различите улоге,
нивое интервеније и области деловања социјалног радника у решавању социјалних проблема; умети да опишу и
критички анализирају различите професионалне дилеме, политичке контроверзе и друштвене изазове са којима
се суочава професија социјалног радника у решавању социјалних проблема; разумети и бити способни да
аргументовано објасне због чега је оснаживање најбољи приступ у раду са социјално угроженим лицима; бити
оспособљени да прате, анализирају, истражују и извештавају о различитим типовима социјалних проблема и да
утичу на дефинисање процеса и метода социјалног рада.
Садржај предмета:
1. Преглед теоријских и концептуалних приступа у дефинисању социјалног проблема (социјално-политички,

социјално-патолошки, социјално-правни, идеолошко-вредносни)
2. Односи између друштвених девијација, социјалних проблема и друштвених противречности
3. Друштвене кризе и социјални проблеми
4. Карактеристични социјални проблеми друштва у Србији
5. Депопулација и старење становништва
6. Сиромаштво и незапосленост
7. Колоквијум
8. Преступништво малолетника и криминал
9. Злостављање и напуштање деце
10. Насиље у породици.
11. Социјални проблеми и здравље: алкохолизам, зависност од дрога
12. Присилне миграције и избеглиштво.
13. Суицид.
14. Маргинализација и социјална искљученост.
15. Припрема за испит
Литература
(одабрана поглавља): Гавриловић, А., Социјални изазови и менаџмент у социјалној заштити, Факултет
политичких наука, Бања Лука, 2009.; Гавриловић, A., Социјална политика. Бања Лука, Филозофски факултет,
2005; Вуковић, Дренка, Социјала сигурност и социјална права, Београд, Савез друштава социјалних радника
Србије, 1999.; .Хрнчић Јасна, Игњатовић, Џамоња Тамара, Станаревић Деспотовић Вера, Деца и млади са
проблемима понашања, Београд, Републички завод за социјалну заштиту, 2010.;  Југовић A., Социјално-
демографска и етиолошка обележја суицида у савременом друштву. Специјална едукација и рехабилитација,
стр.529-546, вол. 10, бр.. 3., 2011.; Петровић, Ј., Немам, дакле не постојим- Социјални рад у друштвеном
укључивању сиромашних, Бања Лука, Факултет политичких наука 2013. Милосављевић, М., Видановић, И.,
Социјални рад и добровољне социјалне активности, Беогад Факултет политичких наука 1999.
Број часова  активне
наставе

Предавања: 2 Вежбе: 2

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, приказ и анализе истраживања, презентације

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 20 писмени испит 50
Колоквијум
остале активности по оцени
испитивача

30



15. Припрема за писање завршног рада

Литература:
Петровић, Дејан, (2012). Менаџмент и организација. Факултет организационих наука, Београд.;
Чизмић, С., Кондић,  Б., (2003). Психологија рада у формули успеха организације(одабрана
поглавља), Центар за примењену психологију , Београд.; Адизес, Исак, (2004).Управљање
променама , ASEE books, Загреб.; Миловановић, Милорад; Крговић, Томислав,(1998). Подручја
социјалног рада, Удружење стручних радника у социјалној заштити, Београд.; Напан, К., (1993).Како
дјелотворно радити са људима, Алинеа, Загреб.

Број часова  активне наставе: Предавања:
2

Вежбе:
2

Методе извођења наставе: Настава ће се изводити у виду предавања, презентација, групних
расправа, писања семинарских радова и анализе случајева

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 20 писмени испит 50
Колоквијум
остале активности по оцени испитивача
(презентације)

30

Студијски програм/ студијски програми: Социјални рад - мастер
Назив предмета: МЕДИЈАЦИЈА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ
Наставник: Сања Ђурђевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Циљ предмета је да студентима обезбеди унапређење знања о теорији и пракси медијације која
обухватају дефинисање медијације, обласити примене, циљеве и добити од поступка, предности и
ризике примене и општи законски оквир; упознавање са специфичностима улоге медијатора, етичким
стандардима професионалног понашања, етичким питањима/ дилема и начина њиховог разрешавања;
развијање способност примене знања из ненасилног решавања конфликата у свакодневној пракси
социјалног рада.
Исходи предмета
По завршетку курса студенти ће: овладати основним знањима и вештинама поступка медијације и
областима примене у социјалној заштити; бити оспособљени за процену индикација и
контраиндикација за поступак медијације; бити оспособљени за примену медијације у оквиру
савременог менаџмента у социјалној заштити.
Садржај предмета

1. Појам и карактеристике медијације као алтернативног начина решавања спорова;
2. Кључне компоненте медијације;



3. Циљеви и добити од медијације;
4. Индикације,  контраиндикације за вођење поступка медијације;
5. Стилови медијације;
6. Општи законски оквир за примену медијација у социјалној заштити;
7. Колоквијум
8. Функције у улога медијатора;
9. Вештине и каракеристике медијатора;
10. Вредности  и стандарди етичког понашања медијатора и етичке дилеме у медијацији;
11. Процес медијације по фазама;
12. Области примене поступка медијације у социјалном раду – породична медијација
13. Области примене поступка медијације у социјалном раду – медијација између жртве и

преступника
14. Медијације и савремени менаџмент у социјалној заштити
15. Кодекс професионалног понашања медијатора

Литература:
Џамоња Игњатовић, Т., Жегарац, Н., Медијација – концепти и контексти, Центар за примењену
психологију, Београд, 2006.; Џамоња Игњатовић, Т., Жегарац, (Уредници.) Теоријске основе медијације
- перспективе и доприноси, Центар за примењену психологију, Београд,; Попадић, Д., Мрше, С., Ковач-
Церовић, Т., Печулић – Мастиловић, С., Кијевчанин, С., Петровић, Д., Богдановић, М. (приређивачи):
Паметнији не попушта – водич кроз сукобе до споразума,  Београд: Мост, ЦАА, 1998.; Недић, Б.,
Тоскић, А. (приређивачи): Примена медијације у Србији – достигнућа и изазови, Партнери за
демократске промене Србија, 2012.
Број часова активне наставе Остали часови:

(консултације)Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици
наставе:

Студијски
Истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Интерактивна настава кроз предавања, вежбе и консултације у малим
групама.
У практичној настави студенти ће кроз игру улога користећи сопствено искуство разумети процес
пружања психолошке „прве“ помоћи.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 20 писмени испит 50
Колоквијум
остале активности по оцени
испитивача (презентације)

30

Студијски програм/ студијски програми: Социјални рад - мастер
Назив предмета: ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У КРИЗНИМ СИТУАЦИЈАМА
Наставник : Весна Дуканац
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Предмет има за циљ упознавање студената са теоријским концептима у области: трауме, кризе као и
транзициопним процесима током смене животних циклуса; стицање знања из области психолошких кризних
интервенција које треба да пруже помоћ клијентима да лакше поднесу стресни догађај како би могли да наставе
своје функционисање; оспособљавање за примену кризних интервенција у свакодневној пракси у управљању у
социјалној заштити.
Исходи предмета
По завршетку курса студенти ће: стећи знање о значају кризних интервенција и њиховом куративном и
превентивном деловању са стратегијама за превладавање кризних ситуација као и за облике заштитеза сопствено
ментално здравље; разумети континуум функционалности/дисфункционалности током прилагођавања
стресовима и кризама; бити оспособљени за примену различитих врста интервенција у области савременог
менаџмента у социјалном раду.
Садржај предмета

1. Појмовна разграничења концепта кризних догађаја као психолошких феномена;
2. Концепт животних циклуса, развојна перспектива, развојни и паранормативни задаци кроз

животне фазе;
3. Психолошке кризне интервенције;
4. Интервецније у кризним ситуацијама у породици;



5. Интервенције у кризним ситуацијама у раду са жртвама насиља;
6. Губитак као узрок кризе и начини интервенисања;
7. Колоквијум
8. Стратегије за превладавање кризе;
9. Професионалци и непрофесионалци у кризним ситуацијама;
10. Стратегије у заједници;
11. Интервенисање у кризи и савремени менаџмент у социјалној заштити;
12. Личне стратегије, импликације сопствених искустава за професионалну делатност;
13. Професионалне и институционалне стратегије;
14. Помоћ помагачима;
15. Припрема за испит

Литература:
Влајковић, Ј. (2005). Животне кризе: превенција и превазилажење. Београд: Жарко Албуљ.
Ериксон, Е. (2008). Идентитет и животни циклус. Београд: Завод за уџбенике .
Ајдуковић, Д. ( 2003). Социјална реконструкција заједнице. Загреб: Друштво за психолошку помоћ.
Ајдуковић, М. (2003). Интервеницја у кризи. Загреб: Друштво за психолошку помоћ.
Допунска литература:
Carr, A. (2006). Family Therapy Concepts, Process аnd Practice.community psychology:Chichester: John Wiley & Sons,
Ltd.
Carter, B. and McGoldrick, (1999). The Expanded Family Lifecycle. Individual, Family and Social Perspectives, 3rd
edn. Boston: Allyand Bacon.
Број часова активне наставе Остали часови:

(консултације)Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици
наставе:

Студијски
Истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Интерактивна настава кроз предавања, вежбе и консултације у малим групама.
У практичној настави студенти ће кроз игру улога користећи сопствено искуство разумети процес
пружањапсихолошке „прве“ помоћи.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 25 писмени испит 50
Колоквијум 25
остале активности по оцени
испитивача (презентације)

Студијски програм/ студијски програми: Социјални рад - мастер
Назив предмета: ДРУШТВО У КОНФЛИКТУ
Наставник: Милица Бошковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Циљ предмета
Усвајање знања о природи, облицима и карактеристикама конфликата, као и разумевање филозофског, друштвеног и
политичког контекста акција и реакција у заједницама и конфликтних односа.

Исходи предмета
Разумевање и критичко размишљање о друштвено-политичким приликама, као и различитим социо-економским,
историјским, културолошким и другим околностима настанка и развоја конфликата у држави и заједницама.
Садржај предмета
Теорије о настанку држава, друштвене заједнице кроз историју, појам конфликата, класификације и карактеристике
конфликата, конфликтна понашања, унутардржавни конфликти, наднационални конфликти, глобална друштва,
савремени конфликти
Литература:



1. Korać, V. (1990): Istorija društvenih teorija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
2. Mićunović, D. (2010): Istorija društvenih teorija I-II. Beograd: Zavod za udžbenike.
3. Entoni Gidens: Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd 2003.
Број часова активне наставе Остали часови:

Студијски програм : Социјални рад-мастер
Назив предмета: СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ У СОЦИЈАЛНОЈ ПОЛИТИЦИ
Наставник: Угљеша Јанковић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ:  6
Циљ предмета
Предмет има за циљ упознавање са теоријским приступима  стратешком  планирању у социјалној
политици; стицање знања и вештине примене стратешког планирања у различитим областима социјалне
политике; оспособљавање за доношења одлука, спровођење социјалних програма и коришћење
стратешког планирања у савременом менаџменту у социјалном раду.

Исход предмета
По завршетку курса студенти ће бити оспособљени да разумеју сврху, генезу, законски оквир и типове
стратешког планирања у социјалној политици. Развиће  критички став према конкретним актуелним
стратешким документима из подручја социјалног развоја у Србији. Стећи ће основна знања и вештине
потребне за стратешко планирања у савременом менаџменту у социјалном раду.

Садржај предмета:
1. Дефиниције и појмови стратешког планирања у социјалној заштити
2. Теоријско утемељење стратешког планирања у социјалној заштити
3. Стратешко планирање и савремени менаџмент у социјалној заштити
4. Типови планирања и интерактивно планирање
5. Социјално планирање и његова легитимност
6. Стратегије легитимације социјалног планирања
7. Колоквујум
8. Законски оквир социјалног планирања у Србији
9. Дефиниција, анализа и процена потреба
10. Идеални концепт националне социјалне политике - сврха и садржај
11. Евалуација социјалних пројеката, типови евалуација
12. Критеријуми евалуације социјалних пројеката
13. Стратешко планирање, визија и мисија социјалних програма
14. SWOT анализа, акција управљања социјалним програмима
15. Упутства за писање семинара за испит

Литература
1. Лакићевић, М., Гавриловић, А., (2008). Социјални развој и планирање, Факултет политичких

наука Универзитета у Београду ,Чигоја штампа, Београд.
2. Ralph, D., Stacey, (1993). Стратешки менаџмент, (Организацијска динамика), MATE, Загреб.
3. Зриншчак, С., (уредник), (2006). Социјална држава у 21.стољећу – привид или стварност,

(стр.1-91, 183-218), Правни факултет, Загреб.
4. Lake, N., (2002). The  Strategic Planning Workbook; Kogan Page, London.

Број часова активне наставе Остали часови
Предавања:
2

Вежбе:
2

Методе извођења наставе:
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит Поена
Настава и активности 20 писмени испит 50
Колоквијум
остале активности по оцени испитивача
(презентације)

30



Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици
наставе:

Студијски
Истраживачки рад:

(консултације)

Методе извођења наставе: Интерактивна настава кроз предавања, вежбе и консултације у малим групама.
У практичној настави студенти ће кроз игру улога користећи сопствено искуство разумети процес
пружањапсихолошке „прве“ помоћи.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Настава и активности 15 писмени испит 50
Колоквијум 25
остале активности по оцени испитивача
(презентације)

10

Студијски програм: Социјални рад

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД
Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 20
Услов: положени сви испити

Циљ предмета
Оспособљавање за научни рад у области окупационе терапије

Исход предмета
Студенти ће стећи знања и вештине који су потребни за: прикупљање и интеграцију доступних информација;
формулисање научно и друштвено значајних проблема; конципирање, планирање и реализацију истраживања;
анализу и интерпретацију резултата истраживања; извођење закључака и импликација истраживања за теорију и
праксу; презентовање научног рада из области поремећаја у понашању и интеграције и инклузије.

Садржај предмета
Завршни рад је самосталан теоријско-истраживачки рад студента из области  окупционе терапије. Студент бира
ментора из реда наставника који изводе наставу на студијском програму. У договору са ментором, студент бира тему
из ужих научних области студијског програма и припрема пројекат истраживања у оквиру студијског истраживачког
рада. Завршни рад се израђује у писаној форми и садржи следеће делове:  уводни теоријски део, предмет
истраживања, циљеве и задатке истраживања, хипотезе истраживања, метод рада, резултате истраживања, дискусију
резултата, закључак и литературу. Завршни рад се јавно брани.

Литература
Број часова активне наставе: Теоријска настава: Практична настава:
Методе извођења наставе
Консултације (менторска настава) и самосталан истраживачки рад

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

писани завршни рад 70
одбрана завршног рада 30


