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БАЊА ЛУКА 

 

јун, 2010. године 



 

1. НАЗИВ И ЦИЉЕВИ 

 

Назив студијског програма: Основне академске студије социјалног рада 

Концепција студија усклађена је са највишим европским и свјетским стандардима 

оспособљавања студената за рад у области социјалног рада. Основни циљеви првог циклуса студија 

огледају се кроз сљедеће:  

1.  Стицање професионалних компетенција социјалног радника у реализацији своје професионалне 

улоге, сврхе и метода рада; 

2.  Оспособљавање студената за адекватан избор и примјену метода рада којим ће се остварити 

професионални задаци и циљеви, у односу на препознате и идентификоване проблеме са којим 

се суочава у своме раду; 

3.  Обучавање студената првог циклуса за истраживање природе структуриране праксе – процеса 

социјалног рада – и разматрање њеног односа према теорији социјалног рада; 

4.  Стицање услова за даље школовање и стручно усавршавање. 

 

2. МОДЕЛ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 

Структура циклуса студијског програма јесте 4+1+3.  

 

3. НАУЧНА ОБЛАСТ КОЈОЈ ПРИПАДА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Први циклус Студијског програма социјалног рада припада научној области друштвених наука и 

научном пољу социјалног рада. Уже научне области које би биле заступљене у предложеном 

програму су: социјална политика, теорија и методологија социјалног рада и  подручја социјалног рада. 

 

4. ВРСТА СТУДИЈА И ИСХОД ПРОЦЕСА УЧЕЊА 

Врста студија су основне академске студије.  

Исход процеса учења:  

1.  Усвојеност фундаменталних стручних сазнања из области теорија социјалног рада, правних, 

социолошких, социјално политичких, педагошких, психолошких теорија,  као и сазнања из 

специфичних, уже стручних медодолошких приступа који обухватају примјену достигнића из 

области социјалног рада са појединцем, групом, дјецом и породицом и социјалног рада у 

заједници, који су релевантни за компетентно извођење праксе социјалног рада, 

2.  Обученост за практичан рад у социјалном раду; 

3.  Оспособљеност студената првог циклуса за релевантно повезивање  теорије,  праксе као и 

друштвеног контекста, који су релевантни за социјални рад; 

4.  Припремљеност студената за анализирање предности и недостатака актуелних токова у области 

социјалног рада.            

Специфични исходи процеса учења одређују се у оквиру сваког обавезног и изборног наставног предмета. 

 

5. АКАДЕМСКИ НАЗИВ 
(На основу Уредбе о коришћењу академских титула, стицању стручних и научних звања, „Службени гласник РС“, број 

111/09,  од 16. децембра 2009. године) 

Дипломирани социјални радник – 240 ECTS  (након завршеног првог циклуса студија).  

 

6. УСЛОВ ЗА УПИС НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 

Општи услови 

 Општи услов за упис студената на студијски програм социјалног рада, на I циклус (основне) академске 

наставе је успјешно завршено средњошколско образовање, у трајанју од најмање четири школске 

године (бодује се просјечна оцјена општег успјеха у претходном, средњошколском образовању). 

 Посједовање Увјерења о здравственом стању кандидата (Увјерење издаје надлежна здравствена 

установа). 

 Пријава на конкурс за упис на студије. 

Посебни услови 

 Провјера знања из области српског језика, опште социологије, опште информисаности и 

информисаности о социјалним проблемима 

 



     7.   ЛИСТА ОБАВЕЗНИХ И ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 

 Факултет:   Факултет политичких наука 

            Студијски програм:  Социјални рад 

            Ниво студија:  Први циклус 

 

 

7.1. СПИСАК ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА 

 
Р.б. Назив предмета Ужа научна област Наставник Установа 

1. Увод у политичке науке Политичка теорија др Ненад Кецмановић, ред.проф. УНИБЛ-ФПН 

2. Увод у филозофију Филозофија* др Мирослав Дринић, ред. проф. УНИБЛ-ФЗФ 

3. Увод у социологију Теоријска социологија др Брацо Ковачевић, ред. проф. УНИБЛ-ФПН 

4. Основе права Права* Др Снежана Савић, ред.проф. УНИБЛ-ПФ 

5. Увод у социјалну политику Социјална политика Др Ана Гавриловић, ван.проф. УНИБГ 

6. Социјална политика Социјална политика др Ана Гавриловић, ван. Проф. УНИБГ 

7. 
Увод у педагогију Општа педагогија* 

др Тамара Прибишев-Белеслин, 

доц. 
УНИБЛ-ФПН 

8. Основе психологије Општа психологија* др Милена Пашић, доц. УНИБЛ-ФПН 

9. Социјално право Права* др Жељко Мирјанић, ред. Проф. УНИБЛ-ПФ 

13. 
Увод у теорије социјалног рад 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

др Милосав Милосављевић, ред. 

проф. 
УНИБГ-ФПН 

14. 
Социјални рад с појединцем 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
др Бранко Ћорић, ван. проф. УНИБГ-ФЕР 

15. Социјални рад са дјецом и 

породицом 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

др Александар Југовић, ван. 

проф. 
УНИБГ-ФЕР 

16. Социологија породице Посебне социологије Др Пејо Ђурашиновић, ван,проф УНИБЛ-ФПН 

17. Развојна психологија Психологија* др Вукашин Гутовић, ред. проф. УНИБЛ-ФЗФ 

18. 
Теорије социјалног рада 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

др Милосав Милосављевић, ред. 

проф. 
УНИБГ-ФПН 

20. Основе менаджмента у 

социјалном рад 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

Др Александар Југовић, 

ван.проф. 
УНИБГ-ФЕР 

21. Породично право Права* Др Бранко Мораит, ред.проф. УНИБГ-ПФ 

22. 
Социјални рад са групом 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
др Бранко Ћорић, ван. проф. УНИБГ-ФЕР 

23. Социјални рад са особама треће 

животне доби 
Подручја социјалног рада Др Дејан Сумрак, ред.проф. УНИБГ-ФЕР 

24. Радно право Права* Др Жељко Мирјанић УНИБЛ-ПФ 

25. Социјална психологија Социологија/Психологија Др Владимир Турјачанин, доц. УНИБЛ-ФФ 

26. Основе управног права Права* Др Мирјана Рађеновић, ред.проф. УНИБЛ-ПФ 

27. 
Социјални рад у заједници 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
Др Мирослав Бркић, ван.проф. УНИБГ-ФПН 

28. Управни поступак Права* Др Мирјана Рађеновић, ред.проф. УНИБЛ-ПФ 

29. Етика социјалног рада Етика* Др Остоја Ђукић, ред.проф. УНИБЛ-ФЗФ 

30. Методологија друштвених 

истраживања 

Методологија соц. 

истраживања 
Др Лазо Ристић, ред.проф. УНИБЛ-ФПН 

31. 
Пракса социјалног рада 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
Др Бранко Ћорић, ред.проф. УНИБГ-ФЕР 

32. Социјална укљученост Посебне социологије Др Пејо Ђурашиновић, ван.проф. УНИБЛ-ФПН 

33. Теорије и модели 

психосоцијалног рада 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

Др Милосав Милосављевић, 

ред.проф. 
УНИБГ-ФПН 

34. Методе социјалног рада са 

групом 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
Др Бранко Ћорић, ред.проф. УНИБГ-ФЕР 

35. Вјештине и технике социјалног Теорије и методологија Др Мирослав Бркић, ван.проф. УНИБГ-ФПН 



рада у заједници социјалног рада 

36. Социјални развој и планирање Социјална политика Др Ана Гавриловић, ван.проф. УНИБГ 

37. 
Супервизија у социјалном раду 

Теорије и методологија 

социјалног рада 

Др Милосав Милосављевић, 

ред.проф. 
УНИБГ-ФПН 

38. Упоредни системи социјалне 

политике 
Социјална политика Др Ана Гавриловић, ван.проф. УНИБГ 

 

7.2. СПИСАК ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА 

 
Р.б. Назив предмета Ужа научна област Наставник Установа 

1. 
Страни језик I – Енглески ј.  Енглески језик* др Данијела Мајсторовић, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

2. Страни језик I –  Италијански  ј Италијански језик* др Данило Капасо, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

3. Страни језик I – Њемачки ј.  Њемачки језик* др Сања Радановић, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

5. Основи економије Економија* др Ђоко Слијепчевић, ред. проф УНИБГ-ЕФ 

6. Савремена историја Савремена историја* др Ђорђе Микић, ред. проф УНИБЛ 

7. Страни језик II – Енглески ј.  Енглески језик* др Данијела Мајсторовић, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

8. Страни језик II–  Италијански  ј Италијански језик* др Данило Капасо, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

9. Страни језик II – Њемачки ј.  Њемачки језик* др Сања Радановић, доц. УНИБЛ-ФЛФ 

11. Социјални рад у превенцији и 

заштити од насилја у породици 
Подручја социјалног рада Др Александар Југовић, ван.проф. УНИБГ-ФЕР 

12. 
Заступање у социјалном раду 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
Др Мирослав Бркић, ван.проф. УНИБГ-ФПН 

13. Ментално здравље Подручја социјалног рада Др Бранко Ћорић, ван.проф. УНИБГ-ФЕР 

14. Савремена социологија Теоријска социологија др Брацо Ковачевић, ред.проф УНИБЛ-ФПН 

15. Социјални рад са инвалидним 

особама 

Подручја социјалног рада 
др Александар Југовић, ван.проф. УНИБГФЕР 

16. Демократија и људска права Посебне социологије Др Пејо Ђурашиновић, ван.проф. УНИБЛ-ФПН 

17. Социјални рад у школи Подручја социјалног рада Др Ана Гавриловић, ван.проф. УНИБГ 

18. Цивилни сектор и социјални 

рад 

Подручја социјалног рада 
Др Ана Гавриловић, ван.проф. УНИБГ 

19. Андрагогија Педагогија* Др Драженко Јоргић, доц. УНИБЛ-ФЗФ 

20. Студије рода Посебне социологије др Тамара Прибишев-Белеслин, доц. УНИБЛ-ФПН 

21. 
Тимски рад у социјалном раду 

Теорије и методологија 

социјалног рада 
Др Мирослав Бркић, ван.проф. УНИБГ-ФПН 

22. Креативне технике у 

социјалном раду 
Подручја социјалног рада Др Јосип Јанковић, ред.проф. УНИЗГ-ПФ 

 

 

 

 

 

 
* НАПОМЕНА: Уже научне области су матичне на другим факултетима Универзитета у Бањој Луци 



7.3.  НАСТАВНИ ПЛАН ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

 

 

 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

1 

1 Увод у политичке науке  О 3 1 0 6 

2 Увод у филозофију О 2 2 0 5 

3 Увод у социологију О 3 3 0 7 

4 Увод у социјалну политику О 3 3 0 7 

5 Страни језик I И 2 2 0 5 

 13 10 0 30 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

2 

1 Социјална политика О 3 2 0 6 

2 Увод у педагогију О 3 1 0 5 

3 Основе психологије О 2 2 0 5 

4 Основе права О 3 1 0 5 

5 
Основи економије И 3 1 0 5 

Савремена историја И 3 1 0 5 

 6 Страни језик II И 2 1 0 4 

 16 8 0 30 

 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

3 

1 Увод у теорије социјалног рада О 3 2 0 6 

2 Социјални рад с појединцем О 3 2 0 6 

3 
Социјални рад са дјецом и 

породицом 
О 3 2 0 6 

4 Социологија породице О 2 1 0 4 

5 Развојна психологија О 2 1 0 4 

6 

Социјални рад у превенцији и 

заштити од насиља у породици 
И 2 1 0 4 

Студије рода И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

   
Сем.                            Предмет                                                  Статус     П            В            ДОН        ЕЦТС              

4 

1 Теорије социјалног рада О 3 2 0 6 

2 Социјално право О 3 2 0 6 

3 Основе менаџмента у социјалном раду О 2 1 0 4 

4 Породично право О 3 2 0 6 

5 
Ментално здравље И 2 1 0 4 

Савремена социологија И 2 1 0 4 

 6 Социјални рад са инвалидним особама И 2 1 0 4 

  Демократија и људска права И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 

 

 

  

 

 

 

  



Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

5 

1 Социјална психологија О 2 1 0 4 

2 Основе управног права О 2 1 0 4 

3 Социјални рад са групом О 3 2 0 6 

4 Радно право О 3 2 0 6 

5 
Социјални рад са особама треће 

животне доби 
О 3 2 0 6 

6 
Социјални рад у школи И 2 1 0 4 

Цивилни сектор и социјални рад И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

   
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

6 

1 Социјални рад у заједници О 3 2 0 6 

2 Етика у социјалном раду О 2 0 0 3 

3 Управни поступак О 2 0 0 3 

4 
Методологија друштвених 

истраживања 
О 2 2 0 4 

5 Пракса социјалног рада О 2 6 0 10 

6 
Заступање у социјалном раду И 2 1 0 4 

Андрагогија И 2 1 0 4 

 13 11 0 30 

 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

7 

1 Социјална укљученост О 2 1 0 4 

2 
Теорије и модели 

психосоцијалног рада 
О 3 2 0 6 

3 Методе социјалног рада са групом О 3 2 0 6 

4 Социјална патологија О 2 1 0 4 

5 
Вјештине и технике социјалног 

рада у заједници 
О 3 2 0 6 

6 

Тимски рад у социјалном раду И 2 1 0 4 

Креативне технике у социјалном 

раду 
И 2 1 0 4 

 15 9 0 30 

 

 

 
Сем.                            Предмет                                               Статус         П            В            ДОН        ЕЦТС              

8 

1 
Упоредни системи социјалне 

политике 
О 2 1 0 4 

2 Супервизија у социјалном раду О 3 2 0 6 

 Социјални развој и планирање  3 2 0 6 

3 Дипломски (завршни) рад О    14 

 8 4 0 30 

 

 



        

     8.     НАЧИН ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА И ПОТРЕБНО ВРИЈЕМЕ ИЗВОЂЕЊА СТУДИЈА 

 

 Основни академски студиј социјалног рада се организује као редовни студиј и настава се изводи у сједишту. 

Настава се организује у семестрима, а изводи се у виду  предавања, графоскопских и power-point 

презентација, дискусија, радионичких вјежби, консултација, излагања студената, групне расправе, израда 

семинарских радова, самосталних истраживачких радова, студијских посјета и других начина. 

 

 

    9.      БОДОВНА ВРИЈЕДНОСТ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ИСКАЗАНА У  СКЛАДУ СА „ECTS“ 

 

Први циклус, четири  године (8 семестра) има вриједност 240 ECTS кредита. Студент остварује по 30 ECTS 

бодова/кредита у првих 7 (седам) семестара, а у осмом (завршном) семестру, студент остварује 16 ECTS 

кредита. Након одбране дипломског рада, студент остварује 14 ECTS кредита. 

 За цјелокупно образовање на додипломским студијама социјалног рада, студент остварује 240 ECTS 

кредита. 

 

 

   10.      ПРЕДВИЂЕНИ БРОЈ САТИ ЗА ПОЈЕДИНЕ ПРЕДМЕТЕ 

 Предвиђени број сати за поједине предмете наведен је у табели. 

 

   11.     КРИТЕРИЈИ И УСЛОВИ ПРЕНОСА ECTS БОДОВА 

  

Према правилима студирања на првом и другом циклусу студија (члан 24. и члан 29.) услове преласка са 

једног студијског програма на други утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа 

Факултета/Академије. 

 

   12.      ПОДУДАРНОСТ СА ДРУГИМ СТУДИЈСКИМ ПРОГРАМИМА ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Највећим дијелом академске студије социјалног рада подударају се са студијским програмима на сљедећим 

Универзитетима: 

1. Факултет политичких наука, Београд, Студијски програм социјалне политике и социјалног рада 

(www.fpn.bg.ac.yu ); 

2. Правни факултет, Загреб, Студиј социјалног рада (www.pravo.hr ) и 

3. Универзитет у Гетеборгу (Шведска), Факултет друштвених наука, Одсјек социјалног рада 

(http://www.socwork.gu.se ).   

 

 

  13.      ПРЕДУСЛОВИ ЗА УПИС ПРЕДМЕТА. 

Ови подаци дати су у обрасцу за програм наставног предмета. Подаци за сваки предмет дати су у прилогу. 

 

  14.      НАЧИН ИЗБОРА ПРЕДМЕТА ИЗ ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА 

 

Предмети са других студијских програма налазе се на списку изборних предмета, а припадају студијским 

програмима Правног, Филозофског, Економског и Филолошког факултета (када је ријеч о страним језицима). 

Сви изборни предмети, без обзира којем студијском програму припадају, бирају се под истим условима и на 

исти начин. 

 



 

  15.      КРИТЕРИЈИ И НАЧИН ОСИГУРАЊА КВАЛИТЕТА 

 

На Универзитету у Бањој Луци се од 2008. године изводи редовна годишња евалуација наставног 

процеса кроз анкетирање студената. Између осталог, та евалуација садржи многе показатеље квалитета самог 

студијског програма. Поред тога изводе се анализе пролазности и успјеха и прати напредовање студената 

током студија. У току је израда стратегије квалитета која ће разрадити и друге видове евалуације као и 

процедуре за отклањање пропуста и подизање квалитета студијског програма. 

 

 

  16.     УСЛОВИ ЗА ПРЕЛАЗАК СА ДРУГИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА У ОКВИРУ ИСТИХ И     

            СРОДНИХ СТУДИЈА 

 

 Према Правилима студирања на I и II циклусу студија (Члан 24.) услове преласка са других 

студијских програма утврђује Сенат Универзитета, на приједлог Вијећа факултета. За исте студијске 

програме нема посебних услова. Од осталих студијских програма могућ је прелазак само ако су сродни 

студијски програми. Под сродним студијским програмом подразумијева се програм који садржи 70% 

наставних предмета из ужих научних области научног поља социјалног рада. Студент може прећи са других 

програма основних академских студија на овај програм уколико положи диференцијалне испите које 

утврђује Вијеће студијског програма социјалног рада, на основу увида у садржај студијског програма са којег 

се прелази. 

 

 

  17.      ОБАВЕЗЕ СТУДЕНАТА И ДИНАМИКА СТУДИРАЊА 

  

 Опште обавезе студирања: 

Закон о високом образовању (Службени гласник Републике Српске 85/06), Статут и Правила студирања 

Универзитета у Бањој Луци дефинишу и прописују опште обавезе студената и динамику студирања. 

 

Посебни обавезе студирања:  

1. Студентска пракса 

Током студија првог циклуса студенти су обавезни обавити праксу у трајању од 120 сати. Пракса се обавља у 

установама социјалне заштите и подразумијева рад у оквиру струке под менторством дипломираних 

социјалних радника. Праксу организује предметни професор из ужих стручних области. 

 

2. Семинарски радови 

На првом циклусу студија студент је обавезан да изради најмање четири семинарска рада у оквиру листе 

обавезних или изборних предмета. 

 

3. Дипломски рад 

Дипломски рад студент брани наком одслушаног посљедњег семестра (осмог), обављене праксе, положених 

свих испита, те израђених семинарских радова. Студент стиче звање дипломирани социјални радник.   

Наслов дипломскиг рада одобрава Вијеће студијског програма социјалног рада и то у току посљедње године 

студија. Тема дипломског рада мора бити из области научног поља социјалног рада. 

Студенти су обавезни да заједно са ментором образложе значај теме за савремену теорију и праксу 

социјалног рада, те да формално пријаве дипломски рад у складу са академским правилима писања и 

пријављивања дипломског рада. 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УВОД У ПОЛИТИЧКЕ НАУКЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11001 Обавезни 1 3+1 6 

Наставници Проф. др Ненад Кецмановић 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет Увод у политичке науке је један од фундаменталних предмета на Факултету политичких 

наука. Пропедеутичког је карактера и обрађује како предмет и метод теорије политике тако и сам 

појам политике и основне политичке феномене попут државе, политичког насиља, идеологије, 

демократије. С обзиром на пропедеутички карактер овог предмета, као и чињенице да се предмет 

изучава током првог семестра студија, од студената се не очекују посебна претходна знања, осим 

оних која су обухваћена програмом средњих школа из области друштвених наука (социологије, 

филозофије, историје). Циљ предмета Увод у политичке науке је оспособљавање студената прве 

године основних студија за даљи рад и савладавање осталих политиколошких предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

Успјешним савладавањем овог предмета студенти стичу и развијају знања и способности 

неопходне за наставак студија. 

Садржај предмета: 

Проблем дефинисања политике; Политика кроз вијекове; Савремени изазови политике; Теорија и 

политика; Политикологија и теорија државе; Етимологија и основне одреднице државе; 

Ограничавање државе; Критике државе; Облици државе; Моћ као теоријска категорија и политичка 

појава; Моћ у политичкој теорији; Дефиниција моћи и власти; Манифестације моћи; Мјерење и 

одмјеравање моћи  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације 

Литература: 

1. Ненад Кецмановић - Политика држава и моћ, Чигоја, Београд, 2009 

2. Ненад  Кецмановић, Бојан Вранић – Концепти и проблеми политичке теорије, Чигоја, Београд, 2009 

3. Љубомир Тадић – Политиколошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1966 

4. Војислав Становчић – Политичке теорије, Службени гласник, Београд, 2008 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Ненад Кецмановић 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УВОД У ФИЛОЗОФИЈУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11002 Обавезни  1 2+2 5 

Наставници Проф. др Мирослав Дринић 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Савладавање основних појмова филозофије и  увођење студената у филозофско мишљење 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити оспособљени за разумијевање основних категорија и појмова филозофије  

Садржај предмета: 

Појам и име философије, извори филозофског мишљења, смисао филозофског питања., Метод 

филозофије, постављање проблема, истраживање, анализа, синтеза,аргументација, Теоријска и 

практичка филозофија. Однос философије према науци, религији, умјетности, идеологији, погледу 

на свијет, Филозофска систематика, основне регије филозофије, Онтологија и метафизика: 

дедукција основних категорија и теорија. Етика: дедукција основних категорија и теорија, 

Естетика: основни појмови и теорије, Филозофија историје: повест и историја, време и смисао, 

напредак и циљ повести, Филозофија права и политике, Филозофија и модерни свет: филозофска 

критика технике, науке и политике, Основне струје савремене филозофије: феноменологија, 

егзистенцијализам, структурализам, Изабрани филозофи, Изабрано филозофско дјело 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације, есеји 

Литература: 

Е. Финк, Е.: Увод у филозофију, Београд, 1989.  

Ј. Хофмајстер: Речник филозофских појмова, Београд: БИГЗ, 2004.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Мирослав Дринић 

 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УВОД У СОЦИОЛОГИЈУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11003 Обавезни 1 3+3 7 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ студија је увођење студената у социологију, као науку и професију. Усвајање основних знања 

о друштву и разумијевање потреба тих друштава. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће савладати темељна знања о друштву као основу за разумијевање друштвених потреба  

Садржај педмета: 

Настанак и развој социологије, Појам социологије и њено предметно одређење, Појам друштва у 

социологији, Појам метода у социологији. Истраживачке технике у социологији, Рад и људске 

потребе у анализи друштва. Вриједности, Суштина, елементи и димензије друштвене структуре. 

Подјела рада, Социјална стратификација и класна структура. Професија, Појам и врсте друштвених 

група., Функције породице у савременом друштву. Историјски развој и типови породице, Нација, 

национални идентитет и национализам. Род, племе и народ.Настанак и развој државе. Типови и 

облици државне власти, Политичке партије, типологија, структура и организација политичких 

партија. Бирократија , Суштина друштвене појаве и друштвеног процеса. Друштвени односи, 

друштвене творевине, Култура, умјетност, идеологија., Религија, наука, Морал и друштвене 

вриједности 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације 

Литература: 

Б. Ковачевић, Савремена социологија, Бања Лука, „Правни факултет-центар за публикације“, 2009. 

Е. Гиденс, Социологија, Београд, „Економски факултет“, 2005. М. Хареламбос, М. Холборн, 

Социологија – теме и перспективе, Загреб, Голден маркетинг, 2005. И. Шијаковић, Д. Вилић, 

Социологија савременог друштва, Економски факултет, 2010. Л. Ристић, Огледи из филозофије и 

социологије, Бања Лука, Центар за друштвена кретања, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 

бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Брацо Ковачевић 

 

 

 

 

 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УВОД У СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11004 О 1 3+3 7 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ овог предмета је упознавање кључних појмова, предмета, метода, принципа, настанка и развоја 

социјалне политике као науке и практичне делатности, као и њеног односа са другим сродним дисциплинама. 

Такође, циљ је и разумевање кретања, повезаности и условљености друштвених појава које обликују радне и 

животне услове људи. 

Исходи учења (стечена знања): 
После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о настанку и развоју социјалне политике 

као науке и као практичне делатности у разумевању радних и животних услова људи и да повезују 

историјски развој социјално-политичке  мисли и праксе са савременим токовима и  чиниоцима који их 

опредељују. Исход учења биће и разумевање генезе, веза и односа мећу друштвеним појавама, усвајање 

појмовног и категоријалног апарата социјалне политике и њених веза са другим друштвеним и 

хуманистичким наукама,  што представља основну  претпоставку професионалног обликовања социјалних 

радника. 

Садржај предмета: 
Садржај предмета Увод у социјалну политику чине теоријске и методолошке основе социјалне политике као 

научне, практичне и наставне дисциплине. Основни појмови из социјалне политике, предмет социјалне 

политике као науке и као практичне делатности, са категоријалним апаратом и методологијом истраживања 

као и односом са другим научним дисциплинама, представљају полазиште овог предмета. Историјски развој, 

од настанка људске цивилизације, до модерног доба, представља битан део садржаја овог предмета. 

Заједничка, суштинска обележја социјалне политике и фактори који утичу на њу омогућавају објашњења о 

повезаности, међусобној условљености и променама које обликују социјалну политику као науку и као 

праксу. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 

студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
Обавезни: Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 

2005; Душан Лакићевић: Социјална политика (уџбеник) Савремена администрација, Београд, 1990;  Владо 

Пуљиз и др. Социјална политика, Правни факултет, Свеучилишта у    Загребу, Загреб, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ана Гавриловић 

 

 

 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11005 И 1 2+2 5 

Наставници Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основне циљеве овог предмета чине  изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, 

што прије свега подразумијева обогаћивање лексичког фонда - увођењем термина из општег 

академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумијевања 

усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на Факултету политичких наука.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање граматичким структурама општег академског језика. Развијање различитих вјештина 

читања и разумијевања усмених и писаних текстова из научних области које се изучавају на 

Факултету политичких наука.  

Садржај предмета: 

Упознавање студената и излагање плана наставе; Изражавање садашњости; Изражавање 

прошлости; Изражавање будућности; Инфинитиви; Изражавање модалности; Mодални глаголи са 

перфектним инфинитивом; Изражавање активног и пасивног стања; Слагање времена (индиректни 

говор); Глаголски начин (индикатив, конјунктив, императив); Кондиционалне реченице; 

Партиципи; Посебне глаголске структуре 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Стојановић, М. English for Sailing on the River of Time, Archaeology and Art History Studies  

Svetlana R. Stojić, English Grammar Exercises for Undergraduate Studies, Filozofski fakultet, Univerzitet 

u Beogradu  

Vlahovic N., English Grammar in Context, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11006 И 1 2+2 5 

Наставници Доц. др Сања Радановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Развијање језичких вјештина и посебних вјештина, тј. оспособљавање студената да разумију 

прочитани текст и текст по слуху; развијање способности за усмено и писмено комуницирање у 

оквиру задатих тема; правилна употреба одређених граматичких структура; проширивање 

вокабулара. 

Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност за усмену и писмену комуникацију на њемачком језику, за правилну употребу 

усвојеног вокабулара, као и за правилну употребу усвојених граматичких структура. 

Садржај предмета: 

Упућивање студената у основе њемачког језика на морфолошком, лексичком и синтаксичком 

нивоу; практична настава: увјежбавање грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких 

јединица; развијање способности разумијевања на слух на нивоу глобалног, селективног и 

детањног слушања дијалошких и монолошких јединица; анализа и продукција језичких јединица 

у равни реченице, дискурса; лексичка и граматичка вјежбања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

- Dallapiazza, Rosa-Maria / Jan, Eduard von / Schönherr, Til (2005): Tangram 2 aktuell, Lektion 1-4, 

Kursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Сања Радановић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 1 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11007 И 1 2+2 5 

Наставници Доц. др Данило Капасо 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Утврђивање основа граматике италијанског језика, богаћење вокабулара и упознавање са 

свакодневиним изразима који се сусрећу у италијанском језику 

 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање структуром општег језика са елементима академског језика у оквиру области које се 

изучавају на Факултету, развијање различитих вјештина читања и разумијевања усменог и писаног 

текста.  

 

Садржај предмета: 

Род и број именица и придјева; Приједлози „in“, „da“и „di“; Приједлози „su“, „per“, „a“ и „tra/fra“; 

Изрази са глаголом „fare“; „Il viaggio” (путовање); „Acquisti“ (куповина); Прилози за вријеме; „Ti 

presento la mia famiglia“ (породица, родбински односи); Неправилни глаголи; Приједлози са 

члановима; „Regalo di compleanno“ (рођендански поклон); Присвојне замјенице и присвојни 

придјеви; Повратни глаголи 

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Pugliese, Ginevra; Роић, Сања, Un amico speciale, приручник италијанског језика за странце, Edizioni 

Goliardiche, Trieste, 2005. 

Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског 

језика Србије. 

Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данило Капасо 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ОСНОВЕ ПРАВА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11008 О 1 3+1 5 

Наставници Проф. др Снежана Савић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет има за циљ упознавање студената са одабраним темама: Појам, предмет и метод. Теорије 

државе и права. Претходни појам државе. Држава као правна и политичка организација. Однос 

државе и права. Структурални појам државе. Функције државноправног поретка; Државни облици 

(облици држава, врсте држава). Класификација држава. Облици владавине. Монархија (појам и 

врсте). Република (појам и врсте). Облици државног уређења. Унитарна држава. Облици 

политичког поретка. Облици државне власти. Појам и врсте државне власти. Облици државне 

власти: јединство власти и подјела власти). Три конкретна облика државне власти:   1. 

Предсједнички систем, 2. Парламентарни систем,  3. Скупштински систем. Модерна држава. Појам 

права, правна норма, правни акти. Извори права, правни односи, субјекти права. Појам примјене 

права, тумачење права, систем права 

 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења одређени су садржајем и циљевима изучавања предмета. 

 

Садржај предмета: 

Основе права су основна, уводна и уопштавајућа правна дисциплина. Изучавањем ове науке 

студенти стичу основна, уводна и општа сазнања о држави и праву уопште. На овај начин стиче се 

основа за изучавање осталих правних дисциплина. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезни: С. Савић, Основе права, Бањалука, 2005.                                                                                                                   
Шира литература: 1.   С.М. Благојевић, Увод у право, Београд, 1995; 2.   Р. Васић, К. Чавошки, 

Увод у право II, Београд, 1995; 3.   Н. Висковић, Појам права, Сплит, 1981. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 0 бод. Есеј 4 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  0 бод. Колоквијум  46 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Снежана Савић 

 

 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 

Шифра предмета Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11009 О 2 3+2 6 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ овог предмета је да студенати упознају социјално-политичке теорије, доктрине, моделе и 

концепције социјалне политике, њихов настанак, карактеристике, предности и ограничења као међусобне 

утицаје. Такође, циљ је и да студенти  упознају савремене социјалне проблеме и однос и политику 

различитих вредносних и идеолшкоких оријентација према њима. Студенти ће упознати и социјалну 

политику Републике Српске, њену теоријску основу, циљеве и начин остваривања. 

Исходи учења (стечена знања): 
После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о теоријама и доктринама социјалне 

политике као и њеним  моделима и концепцијама. Исход учења биће и разумевање теорија и доктрина, 

модела и концепција социјалне политике и њихових домета и слабости. Након завршеног курса, студенти ће 

моћи да анализирају социјалне политике различитих земаља, да их компарирају, да критички преиспитују 

различите моделе социјалне политике и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту. 

Садржај предмета: 
Садржај предмета  Социјалана политика чине социјално-политичке теорије и доктрине, модели и концепције 

социјалне политике и њихова критичка анализа. Такође, битан део овог предмета су и социјални проблеми, и 

то: сиромаштво, незапосленост, старење становништва, депопулација и «демографска експлозија», мањинске 

и маргинализоване групе, дискриминација, расизам и искљученост, социјалне болести и друштвене 

девијације. У оквиру садржаја и подручја социјалне политике, теме су: социјална сигурност по основу рада; 

здравствена заштита и здравствено осигурање; запошљавање и социјална сигурност за случај 

незапослености; пензијско и инвалидско осигурање; друштвена заштита породице и деце; социјална заштита; 

заштита бивших бораца, војних и цивилних инвалида рата и избеглица; социјално-политички аспект 

образовања; социјално-политички аспект становања и социјална политика Републике Српске. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 

студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
Обавезни: Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања Лука, 

2005; Милосав Милосављевић (редактора) и остали: Социјална политика у транзицији, Центар за 

проучавање алтернатива и «Социјална мисао» Београд, 1998; Милосав Милосављевић, Девијације и друштво, 

Драганић, Београд, 2003. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Ана Гавриловић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Назив предмета УВОД У ПЕДАГОГИЈУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11010 О 2 3+1 5 

Наставници Др Тамара Прибишев Белеслин,  доценткиња. Мр Небојша Мацановић, виши 

асистент. 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознати теоријско методолошке основе педагогије као друштвене науке, њен значај и функције у 

академском и свакодневном друштвеном  контексту. Омогућити стицање теоријских и практичних 

сазнања о васпитању и образовању као основним друштвеним феноменима којима се педагогија 

бави. 

Исходи учења (стечена знања): 

Опште компетенције: увођење студената у подручје педагошке науке, њезиног односа са 

филозофијом и другим наукама, те овладавање основним појмовно-терминолошким системом 

педагогије. Специфичне компетенције: остваривањем садржаја предмета  осигурати цјеловит и 

систематичан увид у педагошку науку. 

Садржај предмета: 

Педагогија – наука о васпитању. Појмовно-терминолошки систем педагогије. Педагогија и друге 

науке. Личност као центар васпитања. Васпитање као специфичан процес и посебна друштвена 

функција. Циљ и задаци васпитања. Могућности и границе васпитања. Основни фактори 

васпитања. Концепције и теорије васпитања. Васпитно-образовни систем код нас. Компаративни 

преглед школских система неких држава. Педагогија, антипедагогија и алтернативно образовање. 

Савремени токови у педагогији. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, самосталне активности на изради семинарског рада, групне активности, 

консултације. 

Литература: 

Обавезна: Бранковић, Д., Илић, М. (2003). Основи педагогије. Comesgrafika: Бања Лука. Gisecke, H. 

(1993). Uvod u pedagogiju. Educa: Zagreb. Gudjons, H. (1994). Pedagogija – temeljna znanja. Educa: 

Zagreb. 

Допунска: Поткоњак, Н. (2003). XX век- "ни век детета" ни век педагогије: има наде --- XXI век. 

Нови Сад: Савез педагошких друштава Војводине. Бања Лука: Педагошко друштво Републике 

Српске. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 7.5 бод. Семинарски рад 20 бод. Завршни испит  30 бод. 

Активност на настави 2.5 бод. Колоквијум 40 бод.    

 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Др Тамара Прибишев Белеслин, доц. 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11011 О 2 2+2 5 

Наставници доц. др Милена Пашић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати  стекну  знања о психичком животу и процесима, те 

упознавање са основним појмовима психологије личности и социјалне психологије и стваранје 

предуслова за каснију надоградњу у психологији личности, развојној психологији, социјалној 

психологији и социјалној патологији.   

 

Исходи учења (стечена знања): 

Стицање и примјена знања у професионалној активности социјалног радника. 

 

Садржај предмета: 

Структура наставног предмета предвиђа упозновање са основним појмовима  психологије као 

науке, методама и техникама психолошког истраживања, психичких процеса и особина, те 

основним појмовима психологије личности и социјалне опсихологије.    

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором 

и асистентом. 

Литература: 

a) обавезна литература 

1. Хрњица, С. (1994): Општа психологија са психологијом личности, Београд,  Научна књига 

б) шира литература 

1. Рот, Н. (1980). Општа психологија, Београд, Завод за издавање уџбеника Србије. 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Милена Пашић 

 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11012 Изборни 2 3+1 5 

Наставници Проф. Др Ђоко Слијепчевић 

 

Условљеност другим предметима 

Није условљен 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање студената о основниим појмовима економије и законитостима економске науке 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће овладати основним економским појмовима и законитостима и бити у стању да их 

примјене у сагледавању међузависности економије и друштва  

Садржај предмета: 

Економија као наука и основна економска питања, Предузеће –појам, подјела, биланси 

Појам и функције тржишне робе, Државна интервенција, Својина, имовина,  приватизација 

Микроекономија и макроекономија, Инвестиције и штедња , Појам и функције новца и новчани 

агрегати, Спољња трговина, Инфлација и дефицит платног биланса , Тражња, трошкови, понуда, 

Тржишна равнотежа, Монополистичка конкуренција,  Олигополи, Економија и новинарство 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, консултације, студије случаја 

Литература: 

М. Лабус:  Основи еконимије, Правни факултет, Београд 2006., Б.Ђерић:Економска политика, 

Источно Сарајево, 2005. М. Иванић: Принципи економије, Бањалука, 2001. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Ђоко Слијепчевић 

 

 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:            СОЦИЈАЛНИ РАД     
 

Назив предмета САВРЕМЕНА  ИСТОРИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11013 И II 3+1 5 

Наставници Проф. др Ђорђе МИКИЋ;   мр Жељко ВУЈАДИНОВИЋ  
 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Сазнавање, разумијевање и тумачење узрока и токова савремених историјских процеса, комплексности 

међународних односа и унутрашње државне организације; упознавање са садржајем, хеуристичком подлогом 

и методологијом изучавања савремене историје 

Исходи учења (стечена знања): 
Примјена стечених знања у тумачењу савремених историјских процеса; стварање претпоставки за  практично 

бављење савременом историјом; оспособљавање за комплементарно сагледавање и довођење у однос 

теоријске мисли и савремених историјских кретања и њихових опредјељујућих чинилаца 

Садржај предмета: 
Садржај предмета доминантно се односи на приказ свјетске и националне историје послије 1945. 

Претпоставка за тај приоступ је упознавање студената са садржајем, хеуристичком подлогом и 

методологијом проучавања савремене историје: Савремена историја – садржај, изворна подлога, 

методологија проучавања; Свијет послије Другог свјетског рата; Хладни рат  (фазе Хладног рата; војно-

политички блокови; економски савези; међународне и унутрашње кризе; ратови; трка у наоружању; 

свемирска трка; детант; ка начелном крају Хладног рата); Покрет несврстаних (оснивање, развој, кризе; 

неоколонијализам; противурјечности у тумачењу значаја покрета); Идеја Европе; Европска унија; 

Глобализација; Регионализација; Југославијавија послије Другог свјетског рата (обнова, индустријализација, 

миграциона кретања; сукоб са Информбироом; самоуправљање; спољна политика; уставни развој; успон 

национализма и сепаратизма; спољни и унутрашњи фактори разбијања Југославије); Балкански простор у 

савременим збивањима 

Методе наставе и савладавања градива: 
 Излагања,  презентације, дискусије,  консултације  

Литература: 
Шира: Гедис, Џон Л, Хладни рат, Београд 2003; Европа на раскршћу (зборник радова), Београд 1999; 

Екмечић, Милорад, Огледи из историје, Београд 1999, 285–491; Екмечић, Милорад, Срби на историјском 

раскршћу, Београд 1999, 273–465; Екмечић, Милорад, Дијалог прошлости и садашњости, Београд 2002, 331–

508; Екмечић, Милорад, Дуго кретање између клања и орања. Историја Срба у Новом веку 1492–1992, 

Београд 2008, 515–563; Ислам, Балкан и велике силе, XIV–XX век (зборник радова), Београд 1997, 483–653. 

Kisindžer, Henri, Diplomatija I–II, Beograd 1999; Лакер, Волтер, Историја Европе 1945–1992, Београд 1999; 

Osnovna obeležja latinoameričke istorije, zbornik: "Latinska Amerika u XX veku", Beograd 1999; Сусрет или 

сукоб цивилизација на Балкану (зборник радова), Београд 1998; Tauthail, Gearoid- Dalby, Simon-Routledge, Paul 

(ed), Uvod u geopolitiku, Zagreb 2007; Хантингтон, Семјуел, Сукоб цивилизација, Подгорица-Бања Лука, 2000; 

Hobsbaum, Erik, Nacije i nacionalizam od 1780, Beograd 1996; Hobsbaum, Erik, Doba ekstrema, Beograd 2002; 

Шмале, Волфганг, Историја европске идеје, Београд 2003. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
  Први колоквијум 20 бодова Завршни испит 50 бодова 

  Други колоквијум 20 бодова Остале активности 10 бодова 

Посебна назнака за предмет: 
Оцјењивање (укупно бодова): 51–60 бодова = 6 (шест); 61–70 бодова = 7 (седам); 71–80 бодова = 8 (осам);  

81–90 бодова = 9 (девет); 91–100 бодова = 10 (десет) 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Ђорђе Микић; Жељко Вујадиновић 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11014 И 2 2+1 4 

Наставници Доц. др Данијела Мајсторовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Садржаји наставе предмета Енглески језик 2  одређени су постављеним циљевима, а повезани су са 

ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких наука.  

Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење 

аутентичног текста струке. Обрађују се ужестручне теме у зависности од профила студената у 

групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, како би 

студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор текстова су 

аутентичност и поузданост извора, а увек када је то могуће и актуелност.  

У настави се примјењују различите стратегије и технике читања и усвајања лексике, проналажења, 

меморисања и преношења информација, писања биљешки, резимеа итд. 

Исходи учења (стечена знања): 

Основни циљ наставе предмета Енглески језик 2 јесте овладавање стручним страним језиком у 

области политикологије, филозофије, социологије, психологије, историје, антропологије, и сл.  

Овај циљ подразумијева овладавање стилским одликама опште научног и језика ужих научних 

области што се постиже развијањем сљедећих вјештина:  

- читања и разумијевања стручних текстова;  

- писменoг и усменoг изражавања;  

- превођења стручне литературе; 

Садржај предмета: 

Упознавање студената и изношење плана наставе; Стручни текстови, писмене и усмене активности 

(писање параграфа, приказа и резимеа писаног текста или аудио-визуелног материјала, писање 

писама и биографија, превод, писмену обраду вокабулара и синтаксичких структура итд. Усмене 

активности обухватају усмену обраду писаног текста или аудио-визуелног материјала).  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

50 страна текста на енглеском језику из уже стручне области (непреведен текст) по избору студента 

и уз одобрење предметног наставника 

Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of the English Language  

Oxford Dictionary of Psychology  

Longman Dictionary of Contemporary English  

J.C.Wells (2000): Longman Pronunciation Dictionary  

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данијела Мајсторовић 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ЊЕМАЧКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11015 И 2 2+1 4 

Наставници Доц. др Сања Радановић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Општи: Развијање језичких вјештина и посебних вјештина, тј. оспособљавање студената да 

разумију прочитани текст и текст по слуху; развијање способности за усмено и писмено 

комуницирање у оквиру задатих тема; правилна употреба одређених граматичких структура; 

проширивање вокабулара.  

Специфични: Разумијевање, изражавање и интеракција  у професионалном контексту; развијање  

способности укључивања у области специфичне за свакодневну и будућу професионалну 

активност студената. 
Исходи учења (стечена знања): 

Оспособљеност за усмену и писмену комуникацију на њемачком језику, за правилну употребу 

усвојеног вокабулара, као и за правилну употребу усвојених граматичких структура. 

Оспособљеност за писмену и усмену комуникацију на њемачком језику у специфично-

професионалном контексту. 

Садржај предмета: 

Упућивање студената у основе њемачког језика на морфолошком, лексичком и синтаксичком 

нивоу; практична настава: увјежбавање грађе на нивоу морфолошких, лексичких и синтаксичких 

јединица; развијање способности разумијевања на слух на нивоу глобалног, селективног и 

детањног слушања дијалошких и монолошких јединица; анализа и продукција језичких јединица у 

равни реченице, дискурса; лексичка и граматичка вјежбања. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

- Dallapiazza, Rosa-Maria / Jan, Eduard von / Schönherr, Til (2005): Tangram 2 aktuell, Lektion 5-8, 

Kursbuch + Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, Ismaning 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Сања Радановић 

 

 

 

 

 



           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК 2 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11016 И 2 2+1 4 

Наставници Доц. др Данило Капасо 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Садржаји наставе предмета Италијански језик 2 одређени су постављеним циљевима, а повезани су 

са ужестручним темама у оквиру научних области које се изучавају на Факултету политичких 

наука. Садржај наставе чини изучавање језика за потребе струке и науке, анализа и коришћење 

аутентичног текста струке. Обрађују се и одређене ужестручне теме у зависности од профила 

студената у групи и њихових интересовања. У настави се користе типолошки разноврсни текстови, 

како би студенти стекли увид у различите језичке регистре и стилове. Критеријуми за избор 

текстова су аутентичност и поузданост извора, а кад је могуће и актуелност.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање комплекснијим граматичким структурама и стилским одликама општенаучног и језика 

ужих научних области развијањем способности читања и разумијевања стручних текстова, 

писменoг и усменoг изражавања, превођења стручне литературе 

Садржај предмета: 

Перфект, прелазни и непрелазни глаголи; Перфект повратних глагола; Имперфект; Описивање 

радњи у прошлости; Футур, футур II; „Progetti per il futuro“ (планирање будућности); Компарација 

придјева; Кондиционал презента, кондиционал прошли; Ненаглашене замјенице у дативу; 

Релативне замјенице; „ А un concerto“ (на концерту); Императив за замјеницама, императив 

неправилних глагола; Коњуктив презента, коњуктив прошли 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, семинарски радови, дискусија 

Литература: 

Pugliese, Ginevra; Роић, Сања, Un amico speciale, приручник италијанског језика за странце, Edizioni 

Goliardiche, Trieste, 2005. 

Модерц, С. (2004) : Граматика италијанског језика,Београд:Удружење наставника италијанског 

језика Србије. 

Клајн,И: Италијанско-српски речник, Нолит, Београд 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Доц. др Данило Капасо 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УВОД У ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11017 О 3 3+2 6 

Наставници Проф. др Милосав Милосављевић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ овог предмета је да се студенти упознају са кључним појмовима, предметом и методама, 

вредносном основом и принципима, настанком и развојем социјалног рада као друштвене, професионалне, 

образовне и научне делатности, као и са односном науке о социјалном раду са сродним дисциплинама. Циљ 

наставе овог предмета је да студенти схвате значај теоријског промишљања праксе социјалног рада и њених 

етичких основа. 

Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је оспособљавање студената да усвојена знања о теоријским и методолошким основама 

социјалног рада користе у разумевању делатности социјалног рада као практичне делатности и да повезју 

особености теорија социјалног рада са универзалним принципима и карактеристикама теорија у 

хумнистичким и друштвеним наукама. Исход учења је усвајање појмовно-категоријалног апарата социјалног 

рада као дела професионалне лексике социјалних радника. Након завршеног курса студенти би имали јасну 

слику о предмету, друштвеном контексту и генези социјалног рада. 

Садржај предмета: 
Предмет представља увод у теоријске и методолошке основе социјалног рада, као научне, практичне и 

наставне дисциплине. Уз бављење кључним појмовима, категоријалним апаратом, предметом и филозофско-

теоријским изворима социјалног рада, посебна пажња посвећује се објашњењу односа између теорије, праксе 

и образовања за социјални рад, као и историјским кореновима и генези ове делатности у региону, Европи и у 

државама које имају најдужу и успешну традицију социјалног рада. Битан садржај предмета представљају 

односи између теорија социјалног рада и других сродних научних дисциплина укључујући и идеју 

интердисциплинарности и повезаности наука. Етичке и вредносне основе социјалног рада су предмет 

изучавања, као и утицај друштвеног контекста на настанак и развој теорија социјалног рада. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 

студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
Обавезна литература: 1. Malcolm Payne: (2001): Savremena teorija socijalnog rada, Banja Luka, Filozofski 

fakultet; 2. Милосав Милосављевић (1998): Социјални рад на међи векова, Београд, Драганић; 3. David Howe 

(1997): Uvod u teoriju socijalnog rada, Beograd, Nuačno-istraživački centar za socijalni rad i socijanu politiku 

Fakultet poliitčkih nauka.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милосав Милосављевић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД С ПОЈЕДИНЦЕМ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11018 О 3 3+2 6 

Наставници Проф. др Бранко Ћорић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ наставе и практичног рада је да студенти овладају основним методским приступима и практичним 

знањима и вештинама из области социјалног рада с појединцем. Студенти ће стећи следећа знања: 

Холистички приступ људским потребама и проблемима; Успостављање и одржавање професионалног односа 

са клијентима; Процену потреба, ризика, снага и ресурса појединца и породице; Планирање интеревенција, 

услуга и мера. 

Исходи учења (стечена знања): 
Реализацијом наставног програма очекује се да студенти стекну основна теоријска и практична знања за 

примену различитих метода социјалног рада, способност за тимски рад као и за вођење докуменатције у раду 

с појединцем и породицом. Такође, студенти треба да овладају следећим вештинама: Вештине припреме за 

рад с клијентом; Успостављање и одржавање помагачког односа; Вештина интервјуисања (слушање, праћење 

невербалног говора, постављање питања); Вештина писања налаза и мишљења социјалног радника. 

Садржај предмета: 
Социјални рад с појединцем је основни методолошки комплекс социјалног рада, поред рада са групом у 

заједници. Предмет обухвата стицање знања, вештина, технике и стратегије рада са појединцем и породицом. 

Основни садржај усмерен је ка разјашњењу два најважнија питања: Шта социјални радник ради? – односно 

какав је садржај и који су стандарди његових интеревнција у раду с појединцем и породицом. Како 

социјални радник ради? – односно које методе, технике и вештине користи  у процесу својух интервенција. 

Садржај програма је усмерен ка дескрипцији, анализи и оцени применљивости основих метода значајних за 

праксу социјалног рада с појединцем и породицом. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање, вежбе, практичан рад (30% теорија, 70% остали облици рада) 

Самосталне активности, вежбе на терену, групне активности према интересовању – израда 

самосталног семинарског рада. 
Литература: 

Обавезна: Видановић, И. (2008): "Терапијски модели социјалног рада ", (треће ауторско издање),  

Београд. Допунска: Влајковић, Ј. (1992): “Животне кризе и њихово превазилажење”,  Нолит, 

Београд; Роџерс, К. (1985): “Како постати личност”, Нолит. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 30 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Бранко Ћорић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДЈЕЦОМ И ПОРОДИЦОМ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11019 О 3 3+2 6 

Наставници Проф. др Александар Југовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе предмета „Социјални рад са дјецом и породицом“ је да студенти развију савремена 

теоријско-методолоска знања из области социјалног рада са разлицитим популацијама деце и 

породица у контексту деловања професије социјалног радника у социјалним, предсколским, 

здравственим, образовним, пенолоским и специјално-педагоским (дефектолоским) институцијама.  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти треба да овладају кљуцним теоријским, методским, третманским, превентивним и 

социјално-правним аспектима социјалног рада са децом и породицом. 

Садржај предмета: 

1. Социјални рад са децом и породицом у предшколским установама - Циљеви социјалног рада у 

предшколским установама, Подручија социјалног рада у предшколским установама, Методе 

социјалног рада у предшколским установама, Превенција и непосредна заштита деце и породица, 

тимски рад у предшколским установама. 2. Социјални рад са децом и породицом у школи и 

образовном систему -  Циљеви и методе социјалног рада у школи, Сарадња школе и центра за 

социјални рад, Социјални рад у превенцији поремећаја понашања и насиља у школи. 3. Социјални 

рад са децом без родитељског старања -  Социјална заштита и социјални рад са децом под 

старатељством, Социјална заштита и социјални рад у поступку усвојења, Социјална заштита и 

социјални рад код смештаја деце у породицу, Социјална заштита и социјални рад код домског 

смештаја деце. 4. Социјални рад са децом са поремећајима понашања. 5. Социјални рад са 

породицама деце са ометеношћу. 6. Социјални рад са децом жртвама насиља и породицом. 7. 

Социјални рад са Ромским породицама.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, power-point презентације, видео материјал, вежбе, интерактивни рад, рад у малим 

групама, самосталне активности.  

Литература: 

Обавезна: Миловановић, М. Крговић Т. (1998): Подручија социјалног рада, Удружење стручних 

радника социјалне заштите Републике Србије, Београд.  

Требјешанин,  Ж. (2008). Насиље у школама: мотиви, превенција и сузбијање, у монографији 

Поремећаји понашања у систему образовања, ФАСПЕР, Београд. 

Жунић-Павловић В., Павловић М. (2008). Основни приступи у школским програмима превенције 

поремећаја понашања, у монографији Поремећаји понашања у систему образовања, ФАСПЕР, 

Београд. 

Милосављевић, М., Југовић А. (2009): Изван граница друштва: савремено друштво и  

маргиналне групе, ФАСПЕР, Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Групни рад  Завршни испит  50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 



Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Александар Југовић 

 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета СОЦИОЛОГИЈА ПОРОДИЦЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11020 О 3 2+1 4 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет има за циљ упознавање студената са одабраним темана: Настанак и историјски развој 

породице (стари, средњи нови вијек); Настанак и развој модерне породице; Интеграција и 

дезинтеграција породице; Психодинамика породичног живота; Социопатолошке појаве у 

породици; Фазе породичног живота; Сродство и модерна породица; Породица и вриједности; 

Породица као групни процес; Породица и друштво; Нове тенденције у браку и породици.  
 

Исходи учења (стечена знања): 

Стицање знања и развијање свијести о друштвеном оквиру и односима у којима се обавља 

дјелатност за коју се студенти оспособљавају. 

Садржај предмета: 

Значај породице за појединца и за друштво, психодинамика породичног живота, промјене и развој 

породице, родитељство, очинство, мајчинство, домаћинство, породичне вриједности, интеграција и 

дезинтеграција породице. 

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

a) обавезна литература 

Анђелка Милић: Социологија породице, Чигоја.  Београд.2001 

б) шира литература 

Натан Екерман: Психодинамика породичног живота, Љубљана. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Пејо Ђурашиновић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета РАЗВОЈНА ПСИХОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11021 О 3 2+1 4 

Наставници проф. др Вукашин Гутовић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање  студената са суштинским токовима и аспектима психичког развоја, подстицање на 

активно усвајање  научних чињеница, критички однос према одређеним тумачењима и да се уз 

помоћ проучених психолошких метода и техника заинтересују за њихово праћење и проучавање. 

Исходи учења (стечена знања): 

Одређени су садржајем и наставним циљевима 

Садржај предмета: 

Наставна грађа овога предмета конципирана је тако да се студенти, с обзиром на своје 

професионално опредјељење, упознају са психичким развојем људске  јединке од  њеног рођења  

па до зрелости, као и психофизичким промјенама које настају у зрелом и старачком животном 

добу. Тематско-проблемска презентација развојних процеса, психичких стања и карактеристика 

понашања разматра се по развојним периодима. Акцентирају се научно-теоријске концепције и 

дилеме као и резултати емпиријских истраживања  психичког развоја. Студенти требају да науче и 

разумију суштину фундаменталних питања филогенетског и онтогенетског развоја, чиниоце и 

законитости развоја, као и утицаје теоријске концепције (теоријске поставке когнитивне Ж. 

Пијажеове теорије, културно-историјску теорију Л. Виготског, психосоцијалну теорију Ериксона, 

интеракционистичку теорију Г. Мида, Балбијеву теорију емоционалног везивања и др.).    

Методе наставе и савладавања градива: 

Наставни програм се реализује кроз пленарна предавања, систематске анализе, интерактивни 

приступ, практикуме, вјежбе и радионице као индивидуални ангажман студената у припреми 

нацрта за приказ одређених теоријских поставки. 

Литература: 

Обавезна литература 

Gutović,V. (2006): Razvojna psihologija – od fetusa do zrelosti, Banja Luka, fakultet za fizičku kulturu i 

sport Univerziteta u Banjoj Luci. 

Đorđević, D. (1995): razvojna psihologija, Gornji Milanovac, Dečije novine. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијуми  30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Вукашин Гутовић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 

Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД У ПРЕВЕНЦИЈИ И ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА У 

ПОРОДИЦИ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11022 И 3 2 + 1 4 

Наставници Др Александар Југовић, ван.проф. 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Усвајање основних знања о  узроцима, облицима и могућности превенције насиља у породици на 

микро, мезо и макро нивоу дјеловања, развијање способности уочавања и критичког сагледавања 

ризика, као и разумијевање различитих аспеката улоге социјалног радника у односу на ове 

теоретске концепте. 

Исходи учења (стечена знања): 

На основу усвојених знања, студент ће моћи препознати и разумјети узроке различитих облика 

насиља у породици. Такође ће развити вјештине неопходне за  разумијевање и анализирање 

потреба клијената у ризику као и жртава породичног насиља, те за одабир, спровођење и праћење 

адекватних психосоцијалних интервенција. 

Садржај предмета: 

У оквиру овог предмета студенти се упознају са садржајима и облици насиља у породици, значајем 

друштвене реакције на насиље у породици, мултидисциплинарним тимовима за превенцију и 

заштиту од насиља над дјецом у породици, као и различитим другим аспектима улоге социјалног 

рада у случајевима породичног насиља, те са њима повезаним различитим методама и техникама 

социјалног рада. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања са интерактивним учењем, искуствено учење у групи, дискусионо-рефлексивно 

прорађивање задатих тема. 

Друге активности:  

Осим класичног облика наставе кроз предавања, вјежбе и колоквијуме, студенти ће се подстицати 

на самостални теоријско-истраживачки рад кроз израду краћих семинарских радова на задате теме. 

Литература: 

Обавезна: Милосављевић.М. (1998):Насиље над децом. Београд. 

Милосављевић,М.(редактор)(2004):Злостављање и занемаривање деце. Социјално- хуманитарно 

удружење „Сачувајмо децу“. Београд. 

 Допунска: Половина,Н.(2007): Осећајно везивање- теорија, истраживања, пракса. Институт за 

педагошка истраживања. Београд. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Семин. радови 30 бод. Завршни испит 40бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Асистент Андреа Пухалић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СТУДИЈЕ РОДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11023 И 3 2+1 4 

Наставници Доц. др Тамара Прибишев Белеслин 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе и практичног рада је да се студенти и студенткиње упознају са приступом проучавању 

рода као академској пракси и чињеници свакодневних живота, са процесима помоћу којих и кроз 

које се постаје различит род; указивање на интердисциплинарност родних студија, на повезивању 

више димензија и перспектива. Образовање је једна од детерминанта промена за родну 

равноправност, те је циљ да студенти и студенткиње  изграде теоријска и практична знања за 

примјењивање принципа равноправности полова, те вештина рада на образовању за равноправност 

полова, пре свега жена из заједница и група које су до сада биле дискриминисане и маргинализоване 

(Ромкиње, девојчице, девојке, жене и старије особе са инвалидитетом, особе истополне оријентације 

и друге). 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи образовања (стечена знања): Оспособљеност студената и студенткиња да уоче, дефинишу, 

разумеју и аналитички и контекстуално промишљају концепт род и с њим повезане друштвене 

конструкте; усвојена знања о месту и улози жене у образовном систему (у прошлости и данас), 

Ставови и вредности везане за примењивање принципа равноправности полова у раду са 

корисницима и корисницама. 

Садржај предмета: 

Терминолошко-појмовно одређење и друштвена конструкција рода; питање идентитета, родa и 

моћи; начини гледања: стереотипи, неједнакости моћи и приступа, стереотипи у сукобу, опстајање 

стереотипа; начини живљења: родно детерминисан рад (разлике у радним местима) и разлике у 

својинском статусу, родна подела улога у породици, подређеност у структурама моћи, позиција 

жена у култури; жене у образовном дискурсу и промена парадигме у савременом образовању; 

васпитање потлачених; инклузија у образовању; девојчице, девојке и жене из маргинализованих 

група и васпитање; жене и образовање за одрживи развој. Принципи родно сензитивног приступа. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, практичне индивидуалне и групне активности на терену, консултације. 

Литература: 

Обавезна:Дунђерски, С.(2003). Светло у тами педагошког маскулинума. Нови Сад: Тампограф. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 7.5 бод. Практ. групни рад  20 бод. Завршни испит  30 бод. 

Активност на настави 2. 5 бод. Колоквијуми  40 бод.    

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Тамара Прибишев Белеслин 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ТЕОРИЈЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11024 О 4 3+2 6 

Наставници Проф. др Милосав Милосављевић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ овог предмета је да се студенти упознају са најзначајнијим теоријама социјалног рада, њиховим 

међусобним односима, ширим теоријским коренима, предностима и ограничењима и утицајем појединих 

теорија на праксу и образовање социјалних радника. Стицање сазнања о повезаности теорија социјалног рада 

са опште научним парадигмама и теоријама других друштвених и хуманистичких наука, као и о повезаности 

теорија, метода и других елемената науке о социјалнм  раду је такође наставни циљ овог предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 
Исход учења је оспособљавање студената да усвојена знања о теоријама социјалног рада повежу са 

теоријским сазнањима других друштвених и хуманистичких наука. Исход студирања је и сазнање о 

карактеристикама, доприносима и слабостима најзначајнијих теорија социјалног рада  и могућности процене 

утицаја ових теорија на праксу и образовање у социјалном раду. Посебно је значајно да студенти схвате да 

нема ни једне универзалне теорије, као и да постоји повезаност теорија социјалног рада са теоријским 

утемељењем и развојем хуманистичких и друштвених наука. Након завршеног курса студенти би требало да 

схвате значај теорија за њихово професионално обликовање и самодентификацију. 

Садржај предмета: 
Основни садржај предмета Теорије социјалног рада је критичко-динамичка анализа релевантних теорија о 

социјалном раду, које су изворно настале у овој област, и теорија за социјални рад, које су поникле из 

развијенијих сродних научних дисциплина (социологије, психологије, медицине), али су своју примену или 

унапређење нашле у социјалном раду.  Анализе доминирајућих парадигми и модела социјалног рада и 

њихове теоријске основе су такође део предмета. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 

студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
Обавезна литература: 1. Malcolm Payne: (2001): Savremena teorija socijalnog rada, Banja Luka, Filozofski 

fakultet; 2. Милосав Милосављевић (1998): Социјални рад на међи векова, Београд, Драганић; 3. David Howe 

(1997): Uvod u teoriju socijalnog rada, Beograd, Nuačno-istraživački centar za socijalni rad i socijanu politiku 

Fakultet poliitčkih nauka.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Милосав Милосављевић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета СОЦИЈАЛНО ПРАВО 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11025 О 4 3+2 6 

Наставници Проф. др Жељко Мирјанић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Предмет има за циљ упознавање студената са одабраним темама: Изучавање материје Социјалног 

права, појам и подјела социјалног права, извора социјалног права, права и обавеза осигурника и 

других осигураних лица, Социјална заштита, Дјечија заштита, Пензијско-инвалидска заштита, 

Борачко-инвалидска заштита, Заштита цивилних жртава рата.     
 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења одређени су садржајем и циљевима изучавања предмета. 

 

Садржај предмета: 

Садржај предмета подразумијева изучавање области социјалног права која укључује заштиту свих 

грађана и специфичних категорија којима је потребна посебна заштита. Стога изучавање законских 

рјешења за кориснике права из области социјалног права предстваља доминантни садржај 

предмета. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезна литература 

Др Жељко Мирјанић, Социјално право са основама права, Филозофски факултет, 2005. године, 

Бања Лука, 

Важеће социјално законодавство 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Есеј 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Жељко Мирјанић 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11026 О 4 3+2 6 

Наставници Проф. др Александар Југовић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе предмета „Основе менаџмента у социјалном раду“ је да оспособи студенте за употребу 
знања и вјештина из област менаџмента у социјалном раду у складу са савременим  теоријским 
приступима, интердисциплинарним сазнањима и практичним искуствима.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање: појмовно теоријским основама менаџмента у социалном раду; кључним областима 
прмјене менаџмента у области социјалног рада, као што су: комуникација, лидерство, радне групе, 
конфликти у организацијама, тимски рад, менаџмент услуга, етика професије; циљевима и принципима 
социјалног маркетинга и његове примјене у социјалном раду;  и облашћу односа са јавношћу у 
контектсту установа и институција гдје дјелује социјални рад. 

Садржај предмета: 

I Помовно-теоријске основе менаџмента (Појам менаџмента; Схватања у дефинисању менаџмента; 
Развој мисли о менаџменту или управљању; Теорије менаџмента; Радне групе и менаџмент; 
Комуникација и менаџмент; Лидерство; Менаџмент и конфликти: конфликти у организацији) 
II Социјални маркетинг у социјалном раду (Појам и циљеви социјалног маркетинга; Елементи 
социјалне кампање у социјалном маркетингу)  
III Односи са јавношћу (ПР) као менаџмент функција у социјалном раду и непрофитним 
организацијама ( Појам и дефнисање односа са јавношћу; Функције односа са јавношћу; Спољни 
медији и односи са медијима; Специфичности односа са јавношћу у непрофитним организацијама)  
IV Oсновне специфичности менаџмента у социјалном раду (Менацмент и професионална етика 
социјалног рада; Тимски рад у социјалном раду; Менаџмент услуга у социјалном раду и соц. заштит) 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, power-point презентације, видео материјал, вежбе, интерактивни рад, рад у малим групама, 
самосталне активности.  

Литература: 
Обавезна: Ракас, С. (2004). Социологија менаџмент. Београд: Мегатренд Универзитет, 41-68, 211-201, 228-

265, 271-276; Котлер, Ф., Роберто, Н., Ли Н. (2008). Социјални маркетинг. Београд: Клио, 13-45, 67-102, 228-

234, 360-367, 397-404, 472-477; Катлип М. С., Сентер Х. А., Брум М.Г. (2006). Успешни односи са јавношћу. 

Београд: Службени Гласник, 6-35, 279-307, 490-521 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Групни рад  Завршни испит  50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Александар Југовић 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ПОРОДИЧНО  ПРАВО 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11027 О 4 3+2 6 

Наставници Проф. др Бранко Мораит 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Изучавањем овог предмета студенти се упознају са основним институтима Брачног права, 

Старатељског права и Родитељског права, односно са правилима према којима се односи у 

породици регулишу. 
 

Исходи учења (стечена знања): 

Постизање степена знања које омогућује бављење социјалним радом уз разумијевање основних 

правних института у раду са појединцом и породицом. 

 

Садржај предмета: 

Предмет обухвата темељне правне институте који су регулатор разнородних односа у породици, 

као и регулативу и облике правне заштите породице у цјелини. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезна литература 

М.Младеновић, С.Стјепановић, М.Живановић: Породично право, Правни факултет Српско 

Сарајево, Пале, 2003., Б. Мораит: Породично право, Правни факултет у Бањој Луци, 2004., 

С.Стјепановић, Практикум за Породично право, Правни факултет Српско Сарајево, Пале, 2002 

Шира литература: М.Младеновић, С.Панов: Породично право, Досије, Београд, 2003., О.Цвејић-

Јанчић : Родитељско и старатељско право, Нови Сад, 1998. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Есеј 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Мораит 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА ИНВАЛИДНИМ ОСОБАМА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11028 И 4 2+1 4 

Наставници др Александар Југовић, ван.проф 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Главни циљ курса је да студенти: 

- развију друштвену перспективу везану за област инвалидитета 

- да размишљају, делују и поштују перспективе корисника социјалног рада 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења се огледају кроз: - разумевање значења друштвене инклузије (укључења), и 

друштвене ексклузије (искључења) као структуралних елемената у друштву; развијена знања о 

социјалном раду са особама са инвалидитетом на различитим нивоима: индивидуалном, 

институционалном, друштвеном и културном; разликовање медицинског и социјалног модела 

инвалидитета и усвајање перспективе и теорије социјалног модела искључивања и вредносног 

система на којима оне леже; деловање у односу на проучавање услова живота и друштвеног 

контекста људи са инвалидитетом, њихових потреба и услуга које требају; развијање знања о 

облицима друштвене бриге и активностима друштва укључујући правне аспекте, идеологију, 

културу и област свакодневног живота; разумевање значаја и начина на који се ради оснаживање, 

заступање и антипотчињавајући социјални рад. 

Садржај предмета: 

Представљен је  у  циљевима, опису исхода учења и садржају предмета. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна предавања и практичне вјежбе. 

Литература: 
Оливер, М. (2000): Друштвени модел у контексту. : Understanding Disability. Превод. 

Паyне, М. (2002): Теорије социјалног рада, Бања Лука, Филозофски факултет. 

Campling, J. () Socially constructing a disabled identity. (Фотокопирани део, није преведен) 

Завиршек, Д. (2001): Регионално знање у области социјалног рада. У: Hessle, S. (Еds.). Успостављање 

међународних стандарда у високом образовању за социјални рад, Бања Лука, Филозофски факултет. 

Завиршек, Д. (1999): Нијеме ране социјалних повреда. У: Rommelspacher, B. (Hg.) Behinderten feindlichkeit. 

Превод. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Наставна активност 10 бод.     

Први колоквијум 30 бод. Други колоквијум 30 бод. Завршни испит 30 бод. 

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ДЕМОКРАТИЈА И ЉУДСКА ПРАВА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11029 И 4 2+1 4 

Наставници Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Изучавањем овог предмета стичу се уводна, основна и општа знања о људским правима и слободама кроз 

основна теоријска схватања, међународне и домаће изворе, дјеловање међународних, регионалних и домаћих 

организација, нормирање, остваривање, контролу и заштиту права и слобода у нашем уставно-правном 

систему и њихове међународне и транснационалне димензије. 

Исходи учења (стечена знања): 
Стицање знања и оспособљавање за њихову практичну примјену у дјелатности за коју се студент 

оспособљава. 

Садржај предмета: 
Појмовне и теоријске поставке и схватања о људским правима и слободама; историјски, правни и политички 

извори; међународне и националне организације; каталог, стандарди и класификација; остваривање, надзор и 

заштита; кривично-правна заштита људских права и слобода.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање, вежбе, практичан рад (30% теорија, 70% остали облици рада) 

Самосталне активности, вежбе на терену, групне активности према интересовању – израда 

самосталног семинарског рада. 
Литература: 

      а) обавезна: 

Пауновић М., Димитријевић В.: Људска права, уџбеник, Београдски центар за    људска права, 

Београд,  1997. 

 Пауновић М., Кривокапић В., Крстић И.: Основи  међународних        људских права, Мегатрејд 

универзитет, Београд 

Вучинић Н.: Основи људских права и слобода, уџбеник ЦИД, Подгорица, 2001. 

    б) шира: 

 Бакшић-Муфтић Ј.: Систем људских права, ''Магистрат'', Сарајево, 2002.Bloch E.: Природно право 

и људско достојанство, Београд, 1997. 

 Burgenthal T.: Међународна људска права у сажетом облику, Сарајево - Будимпешта, 1998. 

 Van Dijk A., G.J.H Van Hoof са сарадницима: Теорија и пракса Европске конвенције о људским 

правима, група издавача, треће издање, Сарајево, 2001. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Пејо Ђурашиновић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11030 И 4 2+1 4 

Наставници Проф. др Бранко Ћорић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ наставе је оспособљавање студената за  разумевање динамике настанка менталних поремећаја, као и 

могућности примене различитих модела заштите, очувања и унапређења менталног здравља. 

Исходи учења (стечена знања): 
Исход овако концпиране наставе и практичног рада треба да буде оспособљавање студената за разумевање 

узрока који доводе до поремећаја менталног здравља и тешкоћа у психосоцијалном функционисању 

појединаца и група. Поред теоретских знања посебан исход учења заснован је на практичним знањима за 

предузимање активности које доприносе унапређењу менталног здравља уз корекцију и промену оних услова 

живота у социјалној заједници који томе највише доприносе.      Важан исход оваквог усмерања је 

оспособљавање студената за тимски рад са стручњацима кореспондентних струка уз уважавање стандарда 

професије и савремених тенденција у правцу унапређивања таквог здравља. 

Садржај предмета: 
У условима живота ментално-хигијенски проблеми постају до те мере доминантни да утичу на целокупни 

живот, не само појединаца, већ и читавих група што се одражава и на заједницу. Зато програм наставне 

дисциплине „Ментално здравље“ обухвата различите дефиниције менталног здравља, моделе одређивања 

менталних поремећаја али се превасходно базира на принципима заштите и унапређења менталног здравља. 

Садржај предмета такође обухвата обраду ментално хигијенских проблема предшколске и школске деце, 

адолесцената и одраслих, као и проблеме породице и породичних односа, заштите деце без родитељског 

старања као и унапређење менталног здравља у заједници.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање, вежбе, практичан рад (30% теорија, 70% остали облици рада) 

Самосталне активности, вежбе на терену, групне активности према интересовању – израда 

самосталног семинарског рада. 
Литература: 

Обавезна: Видановић, И. Колар, Д. (2008): "Ментална хигијена", (треће издање),  Београд 

Допунска: Влајковић Ј. (2003): “Теорија и пракса менталне хигијене“ Научна књига и Савез 

друштава психолога, Београд 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Бранко Ћорић 

 



 

 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив 

предмета 

САВРЕМЕНА СОЦИОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11031 И 4 2 + 1 4 

Наставници Проф. др Иван Шијаковић 

 

Условљеност другим предметима 
Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Да се студенти упознају са садржајем основних праваца у савременој социолошкој 

теорији и  учењима најзначајнијих теоретичара од  Т. Парсонса до садашњих теоретичара 

и теоријских  разматрања(Бурдије, Гиденс, Бек), те да се  тиме створе услови за  

успјешније праћење наставе у оквиру осталих предмета. 

Исходи учења (стечена знања): 

 

Садржај предмета: 

Социолошка теорија пред и после 2. Св. рата.  Функционалистичке теорије: Парсонс Т., 

Мертон Р. Неофункционализам: Луман Н.  Структурализам: Клод Леви-Строс, Алтисер 

Л., Голдман Л. Фуко М.  Дубинска социологија  и структурализам: Гурвич Ж., С ону 

страну структурализма: Пуланцас Н. Лефевр А.  Критика структурализма и 

функционализна и теорија друштвеног конфликта: Милс Р. Дарендорф Р.  Козер Л. 

Гулднер А.  Критичка теорија друштва (Адорно, Хоркхајмер, Маркузе, Фром. Хабермас). 

Расправе о постиндустријском друштву (Бел Д. Турен А.). Расправе о модерни и 

постмодерни. Феноменолошка социологија (А. Шиц, П. Бергер) и етнометодологија (Х. 

Гарфинкел, Џ. Даглас, М. Полнер). Теорије симбола и значења ( Бурдје П. Лукман Т. 

Блумер Херберт). Расправе о глобализацији (Хелд Д. Гиденс А. Алан Скот) и друштву 

ризика (Улрих Б.) 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, проучавање основне литературе, дискусије, семинарски радови 

Литература: 

Мишел Лалман, Историја социолошких идеја И, ЗУНС, Београд, 2004. 

Рицер, Жорж: Сувремена социологијска теорија, Загреб, Накладни завод Глобус, 1997. 

Спасић, Ивана: Интерпретативна социологија, Београд, ЗУНС, 1998. 

Изводи из оригиналних дела савремених теоретичара, избор текстова – приредио: 

Немања Ђукић 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5бод. Домаћи адатак  20 бод. Завршни испит  50 бод.  

Активност на астави  5бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф. др Иван Шијаковић 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПСИХОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11032 О 5 2+1 4 

Наставници доц. др Владимир Турјачанин 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљеви су: (1)  да студенти овладају теоријским и емпиријским сазнањима из социјалне 

психологије као научне дисциплине  која проучава социјализацију, понашање појединца и 

социјалних група као интерактивне процесе у социјалном контексту и (2) науче та знања користити 

у своме професионалном раду. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи наставе из овог предмета су: усвојеност појмова, теоријских и емпиријских сазнања из 

научне дисциплине социјална психологија о социјализацији, понашању појединца и социјалних 

група у ужем и ширем социјалном контексту; разумијевање, објашњења и интерпретација случајева 

којим се буду бавили у своме професионалном раду са социјално психолошког аспекта; кориштење 

стечених знања у конкретним ситуацијама свога професионалног, друштвеног, па и личног живота. 

Садржај предмета: 
Овај предмет се изучава кроз слиједеће дијелове: Подручје проучавања социјалне психологије, 

Социјализација, социјализацијски ефекти на појединца и комуникације, Социјалнопсихолошке димензије 

социјалних група, Процеси у социјалним групама, Примијењена социјална психологија. Презентује се СП као 

научна дисциплина која проучава социјализацију, понашање појединца и социјалних група као интерактивне 

процесе у социјалном контексту. Почиње се са подручјем проучавања СП наставља са социјализацијом као 

базичним процесом који је посебно важан за формирање социјалне когниције, социјалних конструката, 

социјалних ставова и вриједности, персонални и социјални селф, социјални развој и понашање односно 

социјалну одређеност људске јединке. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Наставни програм се реализује кроз пленарна предавања, систематске анализе, интерактивни 

приступ, практикуме, вјежбе и радионице као индивидуални ангажман студената у припреми 

нацрта за приказ одређених теоријских поставки. 

Литература: 

Обавезна литература: Милосављевић, Б. (2005): Социјална психологија I, Бања Лука:ФФ Бања 

Лука; 2.Милосављевић, Б. (2005).Социјална психологија људских групa, Бања Лука:ФФ Бања Лука. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијуми  30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Владимир Турјачанин 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ОСНОВЕ УПРАВНОГ ПРАВА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11033 О 5 2+1 4 

Наставници Проф. др Мирјана Рађеновић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Изучавањем овог предмета студенти треба да овладају основним појмовима, институтима и 

начелима опште управне, управно-судске процедуре и организационог и материјалног дијела 

управног права као гране права. 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавањем тематским садржајима, обухваћеним овим наставним предметом, студенти ће моћи 

лако и виспрено примјењивати респектабилне управноправне прописе на ванспорне животне 

ситуације грађана и других субјеката. 

Садржај предмета: 

Предмет обухвата изучавање (са теоријског и позитивно-правног аспекта) најважнијих питања 

општег управног поступка, управно-судског поступка и основа управног права (организације и 

послова управе те главних и других инструмената управног рада у правном систему Републике 

Српске и Босне и Херцеговине). 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезна литература: 1. Зоран Р. Томић, Управно право, Београд, 2002, стр. 40-50; 62-65; 68 69; 

95-104; 111-113; 149-172; 203-207; 207-211; 256-259; 278-289; 318-325; 331-495; 506-511; 2. Мирјана 

О. Рађеновић, Право општег управног поступка, Бања Лука, 2005. године; 3. Закон о Савјету 

министара Босне и Херцеговине („Службени гласник   Босне и Херцеговине“, 38/02); 4. Закон о 

министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине „Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, 5/03, 42/03, 26/04,42/04); 5. Закон о административној служби у управи Републике 

Српске („Службени     гласник Републике Српске“, 16/02, 62/02, 38/02, 42/04), 6.Закон о 

министарствима („Службени гласник Републике Српске“, 70/02, 33/04, 118/05); 7. Закон о 

управним споровима, „Службени гласник РС“, 109/05.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Есеј 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирјана Рађеновић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА ГРУПОМ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11034 О 5 3+2 6 

Наставници Проф. др Бранко Ћорић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе и практичног рада је да студенти овладају основним методским приступима и 

практичним знањима из области групног рада. Наставни циљеви базирају се на потреби коришћења 

искустава праксе групног рада уз настојање да студенти увиде значај групног рада у односу на 

време и простор, индивидуалне слободе, групну динамику као и веома важну улогу водитеља групе 

– терапеута.  

Исходи учења (стечена знања): 

Очекивани исход учења је оспособљавање студената да могу схватити значај групног социјалног 

рада али у укључивање у различите практичне активности које ће их оспособити да у свом будућем 

професионалном раду могу успешно користити и методе групног рада. У складу са тим, током 

реализације програма вежби нарочито ће бити практиковани они облици који несумњиво за исход 

учења имају припрему студената за успешну примену основних облика групног социјалног рада. 

Садржај предмета: 

Социјални рад са групом (групни социјални рад) је уже стручна научна дисциплина теоријског, али 

пре свега примењеног карактера. Из наведеног разлога садржај предмета на трећој години најпре се 

бави историјатом развоја групног рада а посебно развојем групног рада у оквиру социјалног рада и 

могућношћу примене у пракси институције социјалне заштите. Садржај наставне дисциплине 

обухвата и основне принципе и вредности групног социјалног рада, развој групе, групно искуство 

као и основне принципе праксе.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, самосталне активности, вежбе на терену, групне активности 

према интересовању. Однос предвања – вежби – практичног рада: 40% - 30% - 40%. 

Литература: 

Обавезна: Петровић, Д., Седмак, Т., и Ћорић, Б. (2005): Методе социјалног рада са групом, треће 

ауторско издање, Београд 

Допунска: Ајдуковић,М. (1997): Групни приступ у  психосоцијалном раду, Друштво за психолошку 

помоћ, Загреб; Видановић, И. и Колар, Д. (2008): Ментална хигијена; Кајверт,Љ. (2000): Групно 

искуство, СВЕБИХ, Сарајево 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Групни рад  20 бод. Завршни испит  50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Ћорић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Дипломске академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета РАДНО ПРАВО 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11035 О 5 3+2 6 

Наставници Проф. др Жељко Мирјанић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљеви изучавања предмета: упознавањае студената са појмовима и институтима радног права, 

индивидуалним и колективним радним односима.  

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи учења одређени су садржајем и циљевима изучавања предмета. 

 

Садржај предмета: 

Садржај предмета подразумијева изучавање сљедећих тематских цјелина: појам, предмет и развој 

радног права; Право на рад, радни односи и форме рада ван радног односа; Незапосленост и права 

незапослених. Запошљавање и регулисање запошљавања; Распоређивање запослених. Стручно 

оспособљавање запослених; Радно вријеме. Одмори и одсуства. Мировање радног односа; Однос 

према раду и одговорност запослених (материјална, прекршајна и кривична); Престанак радног 

пдноса; Остваривање и заштита права запослених; Колективна права запослених и решавање 

колективних радних спорова; Колективна права послодаваца; Посебан режим радних односа. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезна литература 

Željko Mirjanić, Radni odnosi , Pravni fakultet, Banja Luka, 2004;  

Vlajko Brajić, Radno pravo,Savremena administracija, Beograd, 2001; Branko Lubarda, Kolektivni radni 

spor, Beograd , 2003. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Жељко Мирјанић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД СА ОСОБАМА ТРЕЋЕ ЖИВОТНЕ ДОБИ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11036 О 5 3+2 6 

Наставници Проф. др Дејан Сумрак 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ теоријске наставе и практичног рада је да студенти овладају теоријским знањем о старијим 

особама и њиховим потребама, да овладају знањем и вjештинама приступа потребама старијих 

особа, било да су сами, у породици или се налазе у институцијама за старе.  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће стећи основна знања и вјештине за примену различитих метода социјалног рада у 

пружању помоћи старијим особама – индивидуалног и групног метода те социјалног рада у 

заједници. Студенти ће бити оспособљени да препознају специфичности потреба старијих особа; 

биће сензибилисани за развој специфичне комуникације са oсобама старије животне доби, 

располагаће знањима и вјештинама заступања и оснаживања старијих особа и то кроз 

индивидуални и групни рад са овом популацијом и рад у друштвеној заједници примјењујући 

специфична знања о обобама треће доби у оквирима своје базичне професије социјалног рада.  

Садржај предмета: 

Предметом ће бити обухваћене сљедеће тематске цјелине: тeoрије старења; индивидуално старење 

и старење популације; друштвено-економски узроци старења популације; физиолошко и 

патолошко старење; друштвени положај старијих људи; економски положај, биједа и неимаштина 

старијих особа; утицај друштвених промјена на положај старијих људи у урбаној и сеоској 

средини; здравствене потребе старије популације; здравствена заштита старијих особа; овисност 

старијих особа o туђој помоћи – институционализација i удомитељство; проблеми прилагођавања у 

старости код мушкараца и жена; радна способност и тјелесна активност у старости; пензионисање 

и други стресори старости; исхрана и услови становања; културно – образовне поттребе старијих 

особа; друштвене активности старијих особа; међугенерацијски односи, изолација и осамљеност. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавање, вјежбе, практичан рад и семинарски рад,  посјета домовима за старе и 

геронтолошким центрима. 

Литература: 

1. Сумрак, Д. : Социјална геронтологија, Социјална мисао Београд, 1995. 

2. Суић, M.: Живот и здравље старијих особа, Југословенска медицинска наклада Загреб, 

1981. 

3. Стојановић, Ј.: Старост, Калеком Београд, 1995. 

4. Смиљанић, В.: Психологија старења, Нолит Београд, 1979. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Индивид. рад 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Дејан Сумрак 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД У ШКОЛИ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11037 И 5 2+1 4 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати упознају појмовна и законска одређења образовног 

система и институција у њему, карактеристике предшколске и школске популације, ризике за 

развој предшколске и школске популације, поремећаје у понашању деце, подручја социјаног рада у 

образовном систему, потребе и могућности за покретање и спровођење пројектних активности са 

методологијом за израду пројеката.  

Исходи учења (стечена знања): 

После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о социјалном раду у школи, 

теоријским основама, искуствима  и начинима деловања, као и да овладају метододлогијом за 

израду пројеката. Исход учења биће и разумевање савременог друштвеног контескта у којем се 

одвија образовање, социјалног аспекта образовања и растући значај социјалног рада у њему 

узрокован савременим променама у породичном начину живота и друштву уопште. 

Садржај предмета: 

Садржај предмета  Социјални рад у школи чини пет основних целина: социјални рад и 

предшколска установа, социјални рад у школи и образовном систему, социјални рад са децом и 

малолетницма са поремећајима и девијантним понашањем, социјални рад са децом са посебним 

потребама и у школама за децу са посебним потребама и пракса социјалног рада у школи у 

Републици Српској.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, гостовања социјалних радника запослених у школама, 

теренског рада, писања семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 
1. Ридер, припремила Ана Гавриловић 

2. Ментална хигијена, Иван Видановић и Душан Колар 

3. Социјални рад са родитељима деце ометене у менталном развоју,  Милорад Миловановић ( 

Савез друштава за помоћ МНРЛ у Републици Србији, Београд, 2000. 

4. Социјални рад у заједници, М. Милосављевић  и М. Бркић, (Издавачко предузеће ''Социјална 

мисао'', 2005) 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  бод.-5 Домаћи задатак  бод.- 20 Завршни испит  бод. 50 

Активност на настави  бод.-5 Колоквијум   бод. -20    

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Ана Гавриловић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ЦИВИЛНИ СЕКТОР И СОЦИЈАЛНИ РАД 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11038 И 5 2+1 4 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати упознају појмовна одређења цивилног сектора, 

теоријске приступе о развоју невладиног сектора, социјалну трансформацију у посткомунистичким 

земљама и пројектне активности невладиних организација са методологијом за израду пројеката.  

Исходи учења (стечена знања): 

После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о цивилном сектору, 

теоријским основама, искуствима  и начинима деловања, као и да овладају метододлогијом за 

израду пројеката. Исход учења биће и разумевање савременог друштвеног контескта и потребе за 

развијањем партнерских односа међу актерима социјалне политике и социјалног рада. 

Садржај предмета: 

Садржај предмета  Цивилни сектор и социјални рад чини пет основних целина: социјална 

политика и невладин сектор, цивилно друштво и трећи сектор у развијеном свету, социјална 

трансформација у посткомунистичким земљама и улога трећег сектора, социјални рад и 

добровољне социјалне активности, пројектне активности НВО и методологија израде пројеката. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, гостовања представника НВО, теренског рада, писања 

семинарских радова и консултације са професором и асистентом. 

Литература: 

Oбавезна литература 

1. Гојко Бежован: Социјална политика и непрофитни сектор, Правни факултет свеучилишта 

у Загребу, Загреб, 2005. 

2. Марија Колин: Непрофитне организације и социјални рад, Аргумент, Истраживачки и 

аналитички центар Београд, 2005. 

3. Милосав Милосављевић: Социјални рад на међи векова, Драганић, Земун, 2002. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  бод.  - 5 Домаћи задатак бод. -20 Завршни испит бод.-50 

Активност на настави  бод.  - 5 Колоквијум бод. -20    

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Ана  Гавриловић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ 
Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11039 О 6 3+2 6 

Наставници проф. др Бркић Мирослав 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са различитим типовима локалних заједница, њиховим утицајем на карактер и интезитет људских потреба. 
Стицање знања о теоријско методолошким основама социјалног рада у заједници и практичним вештинама за 
идентификацију потреба, планирање и организовање примарних и секундарних мрежа помоћи и подршке. 

Исходи учења (стечена знања): 
Од студената се очекује: (1) да разумеју процесе (географске-природне, еколошко-социолошке) у локалној заједници и њихов 
утицај на карактер и интезитет социјалних потреба; (2) да са позиција еколошко-системских, мултикултуралних, 
антидисктиминативних и антипотчињавајућих перспектива тумаче етиологију људских потреба, разумевајући смисао 
комплементарне промене методолошких принципа у социјалном раду; (3) да разумеју смисао и циљеве различитих модела 
социјалног рада у заједници; (4) да искажу способности практичне примене координаторских, организаторских, 
посредничких и заступнићких улога и (5) да овладају основним практичним вештинама потребним за идентификацију, 
планирање и заснивање услуга у заједници. 

Садржај предмета: 
I-Појам локалне заједнице/традиционалне, алтернативне, мултипле перспективе; Конститутивни елементи локалне заједнице. Фактори 

који утичу на настанак, развој и нестанак локалних заједница;  
II-Типологија локалних заједница (социолошка и административно – територијална). Ресурси и ограничења локалних заједница за 

задовољавање потреба грађана. Утицај прирордно-географских и социо-еколошких фактора на потребе и проблеме грађана у локалној 

заједници;  
III-Утицај системско-еколошких теорија на настанак социјалног рада у заједници. Тумачење потреба и проблема са становишта 

системско-еколошких теорија; 

IV-Утицај радикалних, антидискриминативних и антипотчињавајућих теорија на настанак социјалног рада у заједници; 
V-Концепције социјалног развоја, Теорије цивилног друштва и њихов утицај на социјални рад у заједници. Акциона истраживања; 

VI-Предности и недостаци теоријско методолошких приступа у социјалном раду у заједници - Критички осврт; 

VII-Теоријско-практичне контраверзе око социјалног рада у заједници. Однос социјалног рада у заједници са социјалним радом са 
појединцем и групом. Историјска изворишта социјалног рада у заједници; 

VIII- Заблуде и упрошћавања социјалног рада у заједници. Појам и предмет социјалног рада у заједници; 

IX-Модели социјалног рада у заједници: Модел организације заједнице. Модел заштите у заједници. Модел развоја заједнице; 
X-Модели социјалног рада у заједници: Модел социјалног планирања у заједници. Модел социјалне (политичке) акције у заједници. 

Модел едукације у заједници; 

XI-Фазе социјалног рада у заједници: упознавање заједнице, праћење, процена и идентификација потреба и проблема и Фазе социјалног 
рада у заједници: планирање, социјална акција, евалуација. Анимирање и повезивање грађана у процесима процене, планирања и 

извођења социјалне акције. 

Методе наставе и савладавања градива: 
Панел предавања, power-point презентације, видео материјал, дискусионе групе, вежбе, интерактивни рад, рад у малим 
групама, самосталне активности.  

Литература: 
Обавезна: Милосављевић М., Бркић М. (2010). Социјални рад у заједници, Београд: Републички завод за социјалну заштиту, 11-
245; Халми А. (1989). Социјални рад у локалној заједници. Загреб: Завод Града Загреба за социјални рад, 39-74, 83-245; 
Милосављевић М. (1998). Социјални рад на међи векова.Београд: Драганић, 133-154; Бркић М. (1997) Цивилно друштво, 
невладине организације и социјални рад. Социјални рад и социјална политика. Зборник радова III. Београд: Факултет политичких 
наука, 238-303; Булингер Х., Новак Ј. (2004). Мрежни социјални рад. Бања Лука: Филозофски факултет, 44-159; Weil O. M. (2002). 
Како градити савремену заједницу у оквиру програма социјалних делатности. Београд: Часопис за теорију и критику социјалних 
идеја и праксе“Социјална мисао. бр, 1-2,109-142 

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе  5 бод. Есеј 20 бод. Завршни испит  40 б 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирослав Бркић 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ЕТИКА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11040 О 6 2+0 3 

Наставници Проф. др Остоја Ђукић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Овладавање теоријским спознајама и утемељењима која су везана за етику у социјалномр аду. 

Усвајање појмова, теоријских орјентација, проблемских подручја на нашим просторима и у 

свијету који се односе на етичке норме, стандарде, утврђене правце дјеловања, кодексе и остале 

елементе етичке ситуације и понашања, комуникације, хуманистичких начела и помоћ 

угроженима да се ријеше тегоба и врате у нормалне токове живота, као и етичка поступања оних 

који врше едукацију и комуникацију у социјалној сфери, уважавањем међународних етичких 

стандарда и норми које се користе у теорији и пракси социјалног рада. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће бити у стању да са етичког становишта сагледавају социјалне појаве, процесе и 

односе у оквиру друштва као цјелине. 

Садржај предмета: 

Сврха овог курса јесте оспособљавање студената да се детаљније и на вишем нивоу упознају са 

етичким нормама, стандардима, поступању и рјешавању бројних питања у области социјалног 

рада. Студенти ће бити суочени са различитим теоријским концепцијама, дилемама и изазовима, 

а све то треба да примјењују у личном одлучивању. Студенти ће побољшати анализу, 

интерпретацију, те филозофско-етичко мипљење, те писану грађу. Указаће се на опасности 

рационалних искључивости, идеолошке и стваралачке острашћености, као и на друге негативне 

облике понашања који угрожавају осјетљиву област социјалног рада у данашњем свијету. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна предавања и семинарска настава. 

Литература: 

Обавезна: В. Павићевић, (1967): Основи етике, Култура, Београд;  К. Врбанц, (2001): Етика и 

вриједности у социјалном раду, Загреб; И. Филиповић (2001): Кодекс етичких начела у 

социјалној заштити, Љетопис Студијског центра социјалног рада, Љубљана; О. Ђукић, (2002): 

Филозофски темељи морала и права, Филозофски факултет, Бања Лука; М. Милосављевић, 

(2009): Основе науке социјалног рада, Филозофски факултет, Бања Лука. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе  5 бод. Домаћи задатак  10 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф.др Остоја Ђукић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета УПРАВНИ ПОСТУПАК 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11041 О 6 2+0 3 

Наставници Проф. др Мирјана Рађеновић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Изучавањем овог предмета студенти треба да овладају основним појмовима, институтима и 

начелима опште управне, управно-судске процедуре и организационог и материјалног дијела 

управног права као гране права. 

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавањем тематским садржајима, обухваћеним овим наставним предметом, студенти ће моћи 

лако и виспрено примјењивати респектабилне управноправне прописе на ванспорне животне 

ситуације грађана и других субјеката. 

Садржај предмета: 

Предмет обухвата изучавање (са теоријског и позитивно-правног аспекта) најважнијих питања 

општег управног поступка, управно-судског поступка и основа управног права (организације и 

послова управе те главних и других инструмената управног рада у правном систему Републике 

Српске и Босне и Херцеговине). 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања и вјежбе; учење и самостална израда есеја и испитних задатака; консултације. 

Литература: 

Обавезна литература: 1. Зоран Р. Томић, Управно право, Београд, 2002, стр. 40-50; 62-65; 68 69; 

95-104; 111-113; 149-172; 203-207; 207-211; 256-259; 278-289; 318-325; 331-495; 506-511; 2. Мирјана 

О. Рађеновић, Право општег управног поступка, Бања Лука, 2005. године; 3. Закон о Савјету 

министара Босне и Херцеговине („Службени гласник   Босне и Херцеговине“, 38/02); 4. Закон о 

министарствима и другим тијелима управе Босне и Херцеговине „Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, 5/03, 42/03, 26/04,42/04); 5. Закон о административној служби у управи Републике 

Српске („Службени     гласник Републике Српске“, 16/02, 62/02, 38/02, 42/04), 6.Закон о 

министарствима („Службени гласник Републике Српске“, 70/02, 33/04, 118/05); 7. Закон о 

управним споровима, „Службени гласник РС“, 109/05.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 
Похађање наставе 5 бод. Есеј 0 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирјана Рађеновић 

 



 

           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм: СОЦИJАЛНИ РАД 

 

Назив предмета МЕТОДОЛОГИЈА ДРУШТВЕНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11042 О 6 2+2 4 

Наставници Проф. др Лазо Ристић   

 

Условљеност другим предметима: 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Стицање специфичних методолошких сазнања, оспособљавање студената за планирање пројеката, 

реализацију, интерпретацију и критичко процјењивање резултата истраживања. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће кроз овај предмет упознати основе научних истраживања у друштвеним наукама, 

посебно из области социјалног рада.. Биће у стању да дефинишу истраживачке проблеме, укажу на 

њихову теоријску и практичну релевантност, те да формирају концептуални оквир истраживања и 

хипотезе које истарживање има за циљ да провјери. Тиме ће се остварити претпоставке за усвајање 

знања о кључним методама и техникама истраживања. 

Садржај предмета: 

Предмет обухвата разматрање епистемолошких принципа друштвених наука релевантних за 

истраживања, однос теоријских становишта према методу истраживања, етичке аспекте током 

истраживања, врсте истраживања у друштвеним наукама. Процес научног сазнања у 

истраживању социјалног рада.. Припремање и планирање научно-истраживачког рада. 

Квалитативна и квантитативна истраживања у социјалном раду и супервизији..Истраживачки 

инструменти. Израда извјештаја о истраживању и резултатима истраживања.  

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад, метод демонстрације. 

Литература: 

Богдановић, М., Методолошке студије, Институт за политичке студије, Београд, 1993. 

Милић, В., Социолошки метод, Нолит, Београд, 1978. 

Милосављевић, С., Радосављевић, И., Осанови методологије политичких наука, Службени 

гласник, Београд, 2003.. 

Шушњић, Ђ., Методологија, Чигоја, Београд, 1999. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум 1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 2 20 бод.   

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке:  Проф-  др Лазо Ристић 
 

 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ПРАКСА СОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11043 О 6 2+6 10 

Наставници Проф. др Бранко Ћорић 
 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање поља деловања социјалних радника у функцији даљег професионалног усмеравања 

студента и функцији почтног нивоа припреме за потенцијални улазак у сферу рада.  

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће моћи да идентификују специфичности деловање социјалног радника у различитим 

доменима професионалног рада, повежу стечена теоријска знања са препознатим доменима 

професионалног деловања, препознати претпоставке успешног професионалног рада. 

 

Садржај предмета: 

Студенти ће се упознати са основним оквиром и типовима професионалних контекста и 

професионалних активности који одређују делатност социјалних радника. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Теоријски део наставе је конципиран тако да афирмише информисање и активни однос према 

стицању знања. Свака јединица садржаја искуствено је прорађена у пракси и кроз дискусионо-

рефлексивни рад.  

Друге активности:  

Доминантни облик рада је практична примена наученог и анализа процеса примене кроз писане 

есеје и групне дискусије. 

 

Литература: 

Обавезна литература 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: Процењује се квалитет писаних есеја. 
Похађање наставе 0 бод. Есеј 0 бод. Завршни испит 0 бод. 

Активност на настави  0 бод. Колоквијум  0 бод.     

Посебна назнака за предмет: 
Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Бранко Ћорић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета АНДРАГОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11044 И 6 2+1 4 

Наставници Доц. др Драженко Јоргић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

 

Циљеви изучавања предмета: 

Упознавање, разумијевање, примјена, вредновање и истраживање феномена образовања и 

васпитања одраслих особа у сектору социјалног рада. 

Исходи учења (стечена знања): 

Усвојеност основних андрагошких сазнања о фундаменталним питањима андрагогије, васпитања 

и образовања одраслих; Оспособљеност за критичко промишљање о научној позицији и улози 

андрагогије у односу на друге науке и научне дисциплине и Оспособљеност за проучавање, 

истраживање и професионалну апликативност феномена образовања и васпитања одраслих особа. 

Садржај предмета: 

Упознавање студената са наставним предметом и студентским обавезама; Појам, предмет и 

задаци андрагогије; Појам одраслости и васпитање и (само)образовање одраслог човјека; 

Настанак и развој андрагогије; Позиција и улога андрагогије у систему педагошких научних 

дисциплина; Андрагогија и остале науке; Перспективе андрагогије; Методологија андрагошких 

истраживања; Образовање одраслих као цивилизацијска потреба; Вриједност знања и економски 

развој; Образовне потребе одраслих; Подручја, садржаји, етапе и методе образовања и васпитања 

одраслих; Стручно усавршавање социјалних радника; Образовање и васпитање родитеља; 

Систематизација основа андрагогије и футуролошке хипотезе. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Интерактивна предавања и практичне вјежбе. 

 

Литература: 
Andrilović, V., Matijević, M., Pastuović, N., Pongrac, S i Špan, M. (1985). Andragogija. Zagreb: Školska knjiga. 

Branković, D. i Ilić, M. (2003). Osnovi pedagogije. Banja Luka: Comesgrafika (str. 334-352). 

Kulić, R. i Despotović, M. (2004). Uvod u andragogiju. Beograd: Svet knjige (str. 11-83; 123-154; 167-189;  

211-227). 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 
Наставна активност 10 бод.     

Први колоквијум 30 бод. Други колоквијум 30 бод. Завршни испит 30 бод. 

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: доц. др Драженко Јоргић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ЗАСТУПАЊЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 
Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11045 И 6 2+1 4 

Наставници проф. др Бркић Мирослав 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Заступање интереса корисника је етичка обавеза социјалних радника. Одвија се на нивоу појединца, друштвених група и 
заједница. Одбацивање принципа вредоносне неутралности, социјални радник постаје активан и одговорни актер у 
процесу произвођења жељених промена. Заступање је увек усмерено према доносиоцима одлука. Зато успјешност процеса 
зависи од анализе политичког окружења и односа моћи, успостављања реалних и остваривих циљева, развијање 
комуникационих вјештина, идентификације доносиоца одлука, одабира најподеснијих стратегија и критика. Крајњи циљ 
заступања састоји се у оснаживању појединаца, друштвених група и заједница, како би били у стању да аутентично и 
успјешно заступају властите интересе. Стога су циљеви курса везани за стицање теоријских и практичних знања и вештина 
за заступање интереца корисника услуга социјалног рада.  

Исходи учења (стечена знања): 
Од студената се очекује: (1) да разумеју смисао и садржај заступања у социјалном раду; (2) да праве разлику између 

различитих типова заступања; (3) да овладају основним комуникацијским вештинама у порцесу заступања; (4) да 

искажу практичне способности у идентификацији циљева, одабиру најподеснијих стратегија и тактика у односу на 

циљну групу чији се интереси заступајау и (5) да су у стању да примене своја знања и разумевања на начин који 

указује на професионални приступ послу.  

Садржај предмета: 
1. Принцип вредоносне неутралности у социјалном раду;  
2. Историјат заступања у социјалном раду; 
3. Карактеристике заступања у социјалном раду;  
4. Елементи заступања; 
5. Идентификација и селекција циљева; 
6. Комуникационе вештине. Особине доброг затупника; 
7. Изградња мрежа и коалиција; 
8. Идентификација доносиоца одлука и других кључних особа; 
9. Заступањ корисника (појам, дефинисање циљева, стратегија и тактика, евалуација; 
10. Заступање случаја (идентификација потреба и дефинисање циљева, комуникационе вештине, стратегија и 

тактика, евалуција; 
11. Легислативно заступање. Формирање коалиција. Идентификација циљева. Евалуација; 
12. Административно заступање. Идентификација циљева. Идентификација доносиоца одлука и других кључних 

особа. Евалуација. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Панел предавања, power-point презентације, видео материјал, дискусионе групе, вежбе, 

интерактивни рад, рад у малим групама, rol play, самосталне активности.  

Литература: 

Обавезна: Reader  (210 str.); Payne M. (2001). Савремена тоерија социјалног рада. Бања Лука: 

Филозофски факултет, 201-218; Јовановић В. (2006). Независно заступање и бесплатна правна 

помоћ. Часопис Актуелности. бр. 6. 29-36  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  5 бод. Семинарски рад 20 бод. Завршни испит  40 б 

Активност на настави  10 бод. Колоквијум 25 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирослав Бркић 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета  СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11046 О 7 2+1 4 

Наставници др Пејо Ђурашиновић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе предмета „Социјална укљученост“ је да оспособи студенте за употребу знања и вјештина 
из област рада са маргинализованим групама савременог друштва, у складу са савременим  теоријским 
приступима, интердисциплинарним сазнањима и практичним искуствима.  

Исходи учења (стечена знања): 

Овладавање: појмовно теоријским основама социологије маргинализованих група; кључним областима 
примјене социјалног рада у раду са маргинализованим групама, као што су: незапослени, сиромашни, 
избјегла и расељена лица, мигранти, роми, социјално угрожена дјеца, особе са 
онеспособљењем/инвалиди, жртве насиља, малољетни девијанти и др. 

Садржај предмета: 

I Помовно-теоријске основе социјалне укључености и социологије маргиналних група (Појам и 
карактеристике маргинализације и маргиналних група; Критеријуми, типови и узроци настанка 
маргинализације; Социјална укљученост и искљученост; Стигматизација; Теоријске перспективе 
маргинализације  и маргиналних група) 
II Маргиналне и друштвено рањиве групе (сиромашни, незапослени, избјеглице и интерно 
расељена лица, мигранти, роми, социјално угрожена дјеца, особе ометене у развоју, глуве и наглуве 
особе, особе са физичким инвалидитетом, млољетни девијанти, дјеца жртве насиља, и др.)  

 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, power-point презентације, видео материјал, вежбе, интерактивни рад, рад у малим групама, 
самосталне активности.  

Литература: 

М.Милосављевић, А.Југовић, (2009): Изван граница друштва – савремено друштво и маргиналне 

групе; Универзитет у Београду-Факултет за едукацију и рехабилитацију – Издавачки центар 

(ЦИДД); 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

 

Похађање наставе 5 бод. Колоквијум1 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум2  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: мр Весна Шућур-Јањетовић 

 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ТЕОРИЈЕ И МОДЕЛИ ПСИХОСОЦИЈАЛНОГ РАДА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11047 О 7 3+2 6 

Наставници Проф. др Милосав Милосављевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Усвајање основних знања о психосоцијалној динамици породичног живота и породичне 

адаптације, о психосоцијалним потребама људи, о различитим моделима психосоцијалног 

третманског рада, као и различитим аспектима улоге социјалног радника. 

Исходи учења (стечена знања): 

Осим теоријског знања студент треба да развије и оквир и вештине за практично психосоцијално 

деловање (у смислу вештина системског поимања и анализе социо-псохолошке ситуације клијента 

и своје сопствене ситуације), као и приступ праћењу релевантне стручне литературе. 

Садржај предмета: 

Психосоцијални рад је основни предмет у оквиру кога се студенти упознају са теоријама 

психосоцијалног функционисања појединца и породице, као и са основама модела рада 

примењивим у доменима људских проблема који су најчешће присутни у професионалном 

деловању социјалних радника (развод, непотпуне породице, породичне кризе, насиље и сл.)  

Методе наставе и савладавања градива: 

Теоријски део наставе је конципиран тако да афирмише информисање и активни однос према 

стицању знања. Свака јединица садржаја непосредно је праћена вежбама где се кроз 

демонстрирање и дискусионо-рефлексивни рад  прорађују представљене теоријске јединице.  

Друге активности: Осим класичног облика наставе кроз предавања и вежбе студенти ће се 

подстицати на самостални теоријско-истраживачки рад кроз израду краћих семинарских радова 

на задате теме (планирана су два семинарска рада). 
Литература: 

Обавезна:  

Кнежевић,М.(2009): Радни материјали у припреми. 

Половина,Н.(2008): Христоматски избор текстова. Филозофски факултет. Бања Лука. 

Хесле,С..(2002): Од индивидуе до интеракције (Разговор са Б). Филозофски факултет. Бања Лука. 

Допунска: Половина,Н.(2007): Осећајно везивање-теорија, истраживања, пракса. Институт за 

педагошка истраживања.Београд. 

Стакић,Д. И Миловановић,М.(1991): Методе социјалног рада. Стручна књига. Београд. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  бод. 5 Семин. радови 30 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  бод. 5 Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Милосав Милосављевић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета МЕТОДЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА СА ГРУПОМ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11048 О 7 3+2 6 

Наставници Проф. др Бранко Ћорић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ наставе предмета „Методе социјалног рада са групом“ је да омогући студентима 

професионално образовање у складу са савременим стандардима струке и могућностима примене 

групног рада са различитим категоријама клијената обухваћених социјалном заштитом. 

Исходи учења (стечена знања): 

Очекује се да се студенти оспособе за рад са клијентима кроз циљана групна искуства и на тај 

начин лакше савладају своје личне и групне проблеме и проблеме у заједници. Студенти ће током 

реализације програма стијећи слиједећа знања: холистички приступ људским потребама и 

проблемима, успостављање и одржавање професионалног односа у групном раду, планирање 

интервенција у социјалној заједници и успостављање мреже сарадње на институционалном као и 

професионалном нивоу са стручњацима различитих профила.  

Садржај предмета: 

Садржај предмета треба да омогући теоријско, али пре свега практично оспособљавање студента за 

примену групног рада у циљу задвољења различитих потреба клијената решавањем њихових 

проблема. Садржај наставне дисициплине обухвата разјашњење општих принципа и 

психодинамике групног рада као и методске приступе за вођење терапијске заједнице и различитих 

социо-терапијских клубова. Главни садржај предмета односи се на процесе терапијских вођења 

групе при чему се посебна пажња посвећује специфичностима проблема (болести зависности, 

алкохолизам и сл.) и могућим исходима. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вежбе, практичан рад, самосталне активности, вежбе на терену, групне активности 

према интересовању. Однос предвања – вежби – практичног рада: 40% - 30% - 40%. 

Литература: 

Обавезна: Петровић, Д., Седмак, Т., и Ћорић, Б. (2005): Методе социјалног рада са групом, треће 

ауторско издање, Београд 

Допунска: Ајдуковић,М. (1997): Групни приступ у  психосоцијалном раду, Друштво за психолошку 

помоћ, Загреб 

Кајверт,Љ. (2000): Групно искуство, СВЕБИХ, Сарајево 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Групни рад  20 бод. Завршни испит  50 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Бранко Ћорић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНА ПАТОЛОГИЈА 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11049 О 7 2+1 4 

Наставници Проф. др Брацо Ковачевић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Циљеви су да студенти овладају теоријским и емпиријским сазнањима из социјалне патологије као 

научне дисциплине о социјалним појавама које својим испољавањем негативно утичу на стања и 

развојне могућности појединаца малих и великих социјалних група и да таква сазнања могу 

примијенити у своме професионалном раду, посебно у раду са случајевима из свијета социјалне 

патологије. 

Исходи учења (стечена знања): 

Исходи наставе из овог предмета су:усвојеност појмова, теоријских и емпиријских сазнања из 

научне дисциплине социјална патологија; разумијевање, објашњења и интерпретација случајева из 

свијета социјалне патологије са научног аспекта без предрасуда, митских и лаичких  приступа и 

неетичности; стечена знања о обради информација о свијету социјалне патологије и њиховом 

професионалном кориштењу. 

Садржај предмета: 

Изучавање конструката и теорија, као и емпиријских сазнања о феноменологији и етиологији 

свијета социјалне патологије (ССП), а посебно приступа етиологији ССП од лаичког до 

хуманистичког -  омогућује студентима да упознају, разумију проблеме ССП и његово мјесто у 

реалном свијету као опште и посебне појаве.     

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања, вјежбе, дебате,упознавање метода које се користе у испитивању социјално-

патолошких појава. 

Литература: 

Основна: Б. Ковачевић, Р. Перић, Социјална патологија, Бања Лука, „Народна и универзитетска библиотека 

Републике Српске“, 2009. 

Допунска: М. Милосављевић, Девијације и друштво, Београд, „Драганић“, 2003. 

Б.Ковачевић, Болесно друштво, Бања Лука, „Народна и универзитетска библиотеа Петар Кочић“, 1995; ББ. 

Ковачевић, Агресија и насиље, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикаcије“, 1999; 

Б. Ковачевић, Породично насиље, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикаcије“, 1999; 

Б. Ковачевић, Насиље и дјеца, Бања Лука, „Правни факултет-Центар за публикаcије“, 2005. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Семинарски рад 10 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на вјежбма 5 бод. Колоквијуми  30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Брацо Ковачевић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Дипломске академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 
 

Назив предмета ВЈЕШТИНЕ И ТЕХНИКЕ СОЦИЈАЛНОГ РАДА У ЗАЈЕДНИЦИ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11050 О 7 3+2 6 

Наставници Проф. др Мирослав Бркић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Овладавање вештинама и техникама социјалног рада у заједници, на нивоу процене потреба 

корисника, заснивања и пружања услуга,управљања пројектним циклусом, прикупљања 

финансијских средстава, преговарања и лобирања.  

Исходи учења (стечена знања): 

Од студената се очекује да: да овлада основним методама, техникама и вештинама процене потреба 

корисника за услугама социјалног сектора у заједници;  да овлада основним вештинама 

волонтерског менаџмента; да разуме и искаже способности практичне примене метода и вештина 

прибављања средстава (fundraising) за заснивање и одржавање услуга у заједници; да овлада 

основним вештинама стратешког планирања; да разуме процес и смисао методе водитеља случаја; 

да овлада основним вештинама преговарања и посредовања; да искаже способности практичне 

израде оперативних пројеката. 

Садржај предмета: 

Овладавање вештинама и техникама социјалног рада у заједници на нивоу заснивања и пружања 

услуга у заједници, управљања социјалним службама и у непосредном раду са корисницима. 

Транзициони процеси реструктуишу начине, моделе и извођаче услуга у правцу побољшања 

понуде и квалитета, што од социјалних радника захтева специјализована знања и вештине процене 

потреба група корисника, избор приоритета, планирање преговарања, fundraisinga, медијације у 

заједници, анимирања грађана да се укључе у добровољне активности.      

Методе наставе и савладавања градива: 

Панел предавања, дискусионе групе, рад у малим групама. 

Литература: 

Обавезна: Milosavljević M., Brkić M. (2005). Socijalni rad u zajednici, Socijalna misao, 150-175, 245-

258, 269-290 strana; Žegarac N., Brkić M., (2006), Razvoj lokalnih usluga socijalne zaštite, Fond za 

socijalne inovacije i Međunarodno odeljenje za razvoj velike Britanije, Beograd 19-32, 143-174 strana; 

Robins S., Coulter M., (2005) Menadžment, Data status, Beograd (strana 3-25); Medić S., Brkić M. 

(2004), Metodologija  procena  potreba  i  resursa integralne  socijalne  zaštite  na  lokalnom  nivou/ 

mape za procenu potreba  i usluga.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 10 бод. Групни рад 10 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави  10 бод. Колоквијум 20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Мирослав Бркић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                     СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ТИМСКИ РАД У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11051 И 7 2+1 4 

Наставници проф. др Мирослав Бркић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 
Циљ наставе предмета је да прошири знања и вјештина студената из областа тимског рада у социјалном раду 

узимајући у обзир друштвени, професионални, институционални контекст деловања савременог социјалног 

рада и комплексност социјалних проблема који захтијевају тимски приступ.  

Исходи учења (стечена знања): 
Студентри треба да овладају продубљеним теоријским знањима о групном понашању и групној динамици, 

тимовима и тимском раду у социјалном раду, као и практичним вештинама везаним за тимски рад у 

социјалном раду, као што су: формирање тимова, управљање тимксм процесима, коришћење људских 

ресурса, успостављање ефикасног тимског рада и управљање конфликтима). 

Садржај предмета: 
I Помовно-теоријске основе групног понашања и групне динамике (Појам групе; Улога и значај група; 

Развој група) 

II Врсте група и карактеристике (Врсте група; Карактеристике група - Заједнички циљеви, Величина, Вођа 

и сљедбеници, Улоге, Норме, Статус, Кохезија; Групно одлучивање) 

III Тимови (Тимови као специјална врста група; Врсте тимова; Улоге чланова тимова; Стварање и развој 

тимова; Дефиниција тимске ефикасности; Карактеристике ефикасних тимова) 

IV Тимски рад (Појам тимског рад; Тимски социјални рад) 

V Управљањ конфликтима (Моћ; Дефиниција конфликта; Главни узроци конфликата; Врсте конфликата; 

Третирање конфликата; Стратегије и стилови управљања конфликтима; Лидерство) 

Методе наставе и савладавања градива: 
Предавања, power-point презентације, видео материјал, вежбе, интерактивни рад, рад у малим групама, 

самосталне активности студената.  

Литература: 
Обавезна:  
Милосављевић М., Видановић И. (1999). Социјални рад и добровољне социјалне активности. Београд:ФПН. 
Брајша, П., Стакић Ђ. (1991). Тимски рад. Загреб: Библиотека „Социјална заштита“ 

Лончаревић, Р. (2005). Менаџмент у акцији. Бања Лука: Економски факлутет, Универзитет у Вањој Луци, 

181-255 

Ним Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  5 бод. Тимски рад 20 бод. Завршни испит  40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 30 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. др Мирослав Бркић 

 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета КРЕАТИВНЕ ТЕХНИКЕ У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11052 И 7 2+1 4 

Наставници Проф. др Јосип Јанковић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Стицање знања о различитим креативним и експресивним тахникама, те развијање вјештина за 

примјену адекватне креативне и експересивне технике у социјалном раду са различитим групама 

клијената.   

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће моћи: теоретски дефинисати различите креативне и експресивне технике; разумјети и 

објаснити значај креативних техника у раду социјалног радника и клијената; примјенити различите 

креативне технике.  

Садржај предмета: 

Шта су кретаивне и експресивне технике; основна начела примјене креативних и експресивних 

техника; могућности и предности примјене креативних и експресивних техника у социјалном раду; 

када и како примјењивати креативне технике; употреба цртежа, слика и карата, метафоре, глине и 

пластелина, причање бајки, игра улога, психодрама и социодрама, пројективне карте и друге 

креативне и експресивне технике.   

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања са интерактивним учењем, искуствено учење у групи, вјежбе и практичан рад. 

Литература: 

Обавезна: 

1. Преград, Ј. (1996). Експресивне и креативне технике. У: Преград, Ј. (ур.) Стрес, траума, 

опоравак. Загреб: Друштво за психолошку помоћ, 107-110.  

2. Преград, Ј. (2004). Примјена метафоре, креативних и експресивних техника у супервизији. 

У: Ајдуковић, М. и Цајверт, Л. (ур.) Супервизија у психосоцијалном раду. Загреб: Друштво 

за психолошку помоћ, 209-253. 

3. Шефер, Ј. (2005). Креативне активности у тематској настави. Институт за педагошка 

истраживања, 13 – 59.  

4. Стојаковић, П. (2000). Даровитост и креативност. Бања Лука: Филозофски факултет.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Индивид. рад 20 бод. Завршни испит 50 бод. 

Активност на настави 5 бод. Колоквијум 20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Јосип Јанковић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета УПОРЕДНИ СИСТЕМИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11053 О 8 2+1 4 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати упознају системе социјалне политике који постоје у 

свету, да могу да их компарирају и да на основу сличности и разлика, као и постигнутих резултата 

и испољених недостатака оцењују поједине концепције и моделе. Циљ је, такође, и да студенти 

упознају настанак и потербе за  међународном сарадњом у области социјалне политике, носиоце 

међународне сарадње и њихов утицај и допринос развоју социјалне политке у свету. 

Исходи учења (стечена знања): 

После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о упоредним системима 

социјалне политике, концепцијама и моделима, да их пореде и анализирају.  Исход учења биће и 

разумевање савремене социјалне политике, могућност да критички преиспитују различите моделе и 

праксе   и да употребљавају стечена знања у свом професионалном расту.  

Садржај предмета: 

Садржај предмета  Упоредни системи социјалане политике чине четири основне целине:  Предмет, 

метод и циљ изучавања упоредне и међународне  социјалне политике; Однос упоредне и 

међународне социјалне политике са другим наставно-научним дисциплинама; Упоредна  социјална 

политика и  Међународна сарадња и носиоци међународне  социјалне политике. 

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором 

и асистентом. 

Друге активности: Организоваће се посете институцијама и научним скуповима, менторски рад, 

консултације са професором и другим учесницима у настави, гостовање познатих стручњака-

истраживача и других професора. 
Литература: 

1.Ана Чекеревац: Упоредна и међународна социјална политика, Савез друштава социјалних 

радника Србије, Београд, 1999. 

2.Владо Пуљиз и др.: Социјална политика, Правни факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб, 2005.  

3. Дренка Вуковић: Социјална сигурност и социјална права,     Факултет политичких наука 

Универзитета у Београду, Београд, 2005.      

 4.Социјална политика у процесу европских интеграција - Зборник радова, уреднице Дренка 

Вуковић и Ана Чекеревац, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Београд, 2006.  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум 40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Ана Гавриловић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СОЦИЈАЛНИ РАЗВОЈ И ПЛАНИРАЊЕ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11054 О 8 3+2 6 

Наставници Проф. др Ана Гавриловић 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Основни циљ овог предмета је да студенати упознају појмовна одређења социјалног развоја и 

планирања, теоријске приступе социјалном развоју и планирању, генезу социјалног развоја и 

његовог планирања, социјални развој и планирање у домаћој блиској прошлости, планирање 

социјалног развоја у савременим условима и стратешко планирање социјалног развоја.  

Исходи учења (стечена знања): 

После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о социјалном развоју и 

планирању, теоријским основама  и моделима социјалног развоја, позитивна и негативна искуства 

из прошлости. Исход учења биће и разумевање савременог социјалног развоја и његовог 

планирања и методе које се примењују у планирању социјалног развоја. Након завршеног курса, 

студенти ће моћи да анализирају социјални развој различитих земаља, да их компарирају, да 

критички преиспитују различите моделе планирања социјалног развоја   и да употребљавају 

стечена знања у свом професионалном расту.  

Садржај предмета: 

Садржај предмета Социјалани развој и планирање чине четири основне целине: теоријски приступ 

изучавању социјалног развоја и планирања, историјски развој и приступи проблему планирања 

социјалног развоја, планирање социјалног развоја  и стратешко планирање, актуелни документи из 

подручја социјалне политике у Републици Српској и значај социјалног планирања.   

Методе наставе и савладавања градива: 

Настава ће се изводити у виду излагања, графоскопских и пауер-поинт презентација, дискусија, 

излагања студената, групне расправе, писања семинарских радова и консултације са професором 

и асистентом. 

Литература: 

Мира Лакићевић и Ана Гавриловић: Социјални развој и планирање, Факултет политичких наука 

Београд, Београд, 2008. 

Милосав Милосављевић (редактора) и остали: Социјална политика у транзицији, Центар за 

проучавање алтернатива и «Социјална мисао» Београд, 1998. 

С. Мандић: Социјални програми, друштвени проблеми и оснаживање утјецаја јавности, Ревија за 

социјалну политику, 2:221-235  

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Домаћи задатак 10 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  40 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: проф. Др Ана Гавриловић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета СУПЕРВИЗИЈА У СОЦИЈАЛНОМ РАДУ 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11055 О 8 3+2 6 

Наставници Др Милосав Милосављевић, ред.проф. 

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Стицање теоријских и практичних знања о пољу супервизијског деловања, о специфичним 

моделима, облицима и методама супервизије у социјалном раду. Крајњи циљ је подизање нивоа 

свесности студената – будућих социјалних радника о важности и значају супервизије за подизање 

квалитета рада и развој професије, што је претпоставка за отвореност према овим процесима када 

пређу у сферу рада. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студенти ће моћи дефинисати појам супервизије и спецификовати га у пољу социјалног рад, 

разграничити супервизију у социјалном раду од сродних облика професионалног деловања, 

правити разлике унутар варијетета облика и модела супервизије, идентификовати структуре и 

процесе у социјалном раду  и суспервизији.  

Садржај предмета: 

Супервизија је основни предмет у оквиру кога се студенти упознају са теоријским 

концептуализацијама, методама и облицима рада усмереним на развој и унапређења квалитета 

непосредног рада са корисницима услуга у социјалном раду и на развој професионалног идентитета 

социјалних радника.   

Методе наставе и савладавања градива: 

Предавања са интерактивним учењем, искуствено учење у групи, дискусионо-рефлексивно 

прорађивање задатих тема. 

Друге активности: Осим класичног облика наставе кроз предавања и вежбе студенти ће се 

подстицати на самостални теоријско-истраживачки рад кроз израду краћих семинарских радова 

на задате теме (планирана су два семинарска рада). 
Литература: 

Обавезна: Ајдуковић,М. и Кајверт,Л. (2004 ): Супервизија у психосоцијалном раду. Друштво за 

психолошку помоћ. Загреб. 

Допунска: Кајверт,Л.(2001 ): Креативни простор терапеута. Свјетлост. Сарајево. 

Каdushin,A.(1985): Supervision in Social Work. Columbia University Press. New York. 

Bernard J, Goodyear, R(1992): Fundamentals of Clinical Supervision. Allyn & Bacon. Boston. 
Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе 5 бод. Семин.радови 30 бод. Завршни испит 40 бод. 

Активност на настави  5 бод. Колоквијум  20 бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: мр Андреа Пухалић 

 



 
           

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

 

Основне академске студије 

Студијски програм:                СОЦИЈАЛНИ РАД 

 
Назив предмета ДИПЛОМСКИ РАД 

Шифра 

предмета 

Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

I-11068 О 8 - 14 

Наставници  

 

Условљеност другим предметима 

Нема условљености 

Циљеви изучавања предмета: 

Развијање стручне способности за извођење истраживања у области социјалног рада уз 

стручно вођство ментора, као и дефинисање битних подручја за унапређење. 

Исходи учења (стечена знања): 

Студент ће бити у могућности да самостално истражује теорију и праксу социјалног рада. 

Садржај предмета: 

Студент дипломски рад ради самостално уз стручну помоћ ментора којег за сваког студента 

именује Вијеће студијског програма социјалног рада. Обим, структуру и начин интерпретације 

истраживачке грађе утврђује ментор. Одбрана дипломског рада је јавна и брши се пред трочланом 

комисијом коју именује Вијеће студијског програма социјалног рада. Одбрана дипломског рада се 

састоји од четири компоненте: кандидатова презентација (експозе дипломског рада), мишљења о 

квалитету дипломског рада које образлаже сваки члан комисије, одговори кандидата на постављена 

питања и дискусија, те закључна оцјена комисије . 

Методе наставе и савладавања градива: 

Студент предлаже тему дипломског рада. Ментор надзире рад студента. Дипломски рад 

студент јавно брани. 

Литература: 

 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Похађање наставе  бод. Индивид. рад  бод. Завршни испит  бод 

Активност на настави  бод. Колоквијум  бод.     

Посебна назнака за предмет: 

Нема посебне назнаке 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Вијеће студијског програма социјалног 

рада 

 


