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Опис предмета
Основни садржај предмета је критичко-динамичка анализа релевантних теорија о социјалном
раду које су изворно настале у овој област, као и теорија за социјални рад, које су поникле из
развијенијих сродних научних дисциплина (социологије, психологије, медицине), али су своју
примјену или унапређење нашле у социјалном раду. Анализе доминирајућих парадигми и
модела социјалног рада и њихове теоријске основе су такође део предмета, као и увид у
најзначајније теорије социјалног рада, њихов међусобни однос, шире теоријске корјене,
предности и ограничења, утицај појединих теорија на праксу и образовање социјалних радника
и могућности примјене у пракси социјалног рада.
Очекивани исходи учења
Стицање сазнања о повезаности теорија социјалног рада са општенаучним парадигмама и
теоријама других друштвених и хуманистичких наука, као и о повезаности теорија, метода и
других елемената науке о социјалнм раду; оспособљавање студената да усвојена знања о
теоријама социјалног рада повежу са теоријским сазнањима других друштвених и
хуманистичких наука и сазнање о карактеристикама, доприносима и слабостима најзначајнијих
теорија социјалног рада и њиховом утицају на праксу и образовање у социјалном раду; схватање
значаја теорија за њихово професионално обликовање и самидентификацију.
Садржај предмета
1. Типологије и класификације теорија социјалног рада
2. Позитивистички утицаји на социјални рад
3. Структурално-функционалистички утицаји на социјални рад
4. Системске перспективе у социјалном раду
5. Теорије сукоба
6. Теорије акције
7. Развој акционих истраживања
8. Кључна обиљежја акционих истраживања
9. Фазе акционих истраживања
10. Критичке перспективе у социјалном раду
11. Радикалне теорије и пракса у социјалном раду
12. Теорије моћи - утицаји на социјални рад
13. Хуманистичке теорије у социјалном раду

14. Утицаји психолошких теорија на науку и праксу социјалног рада
15. Модели кризне интервенције и усредсређености на задатак
Начин извођења наставе
Настава на предмету ће се изводити представљањем тема у виду пауер-поинт презентација,
разговором о питањима из наставне материје, читањем заданих материјала, писањем колоквија
и радова из предиспитних обавеза.
Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање наставе, читање наставних
материјала и савладавање предиспитних обавеза у току семестра.
Вредновање и оцјењивање рада студената/киња
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова
из испита (максимално 50).
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), једног (1) семинарског рада
или усменог презентовања рада на задану тему (5 бодова) и уредног похађања наставе (5
бодова). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова.
За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова.
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