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УВОД У СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ – Социјални рад 
 

Семестар: 1 (први) 

Статус предмета: Обавезни  

Фонд часова: 3+3 

Број ECTS бодова: 7 

Наставник: Проф. др Мира Ћук  

Сарадница: Мр Драшко Гајић 

Услов за похађање: Уписана прва година 

Електронска пошта наставника: miracukfpn@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: gdrasko@gmail.com 

Консултације: Према распореду и договору 

 

Опис предмета 

Предмет се бави 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, разумјевање кретања, повезаности и условљености друштвених појава 
које обликују радне и животне услове људи садржано је у предмету.  

 

Очекивани исходи учења 

После завршеног курса студенти ће моћи да користе усвојена знања о настанку и развоју 
социјалне политике као науке и као практичне дјелатности у разумијевању радних и животних 
услова људи и да повезују историјски развој социјално-политичке мисли и праксе са 
савременим токовима и чиниоцима који их опредјељују. Исход учења биће и разумијевање 
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: 
1. Tеоријске и методолошке основе социјалне политике као научне, практичне и 

наставне дисциплине 
2. Основни појмови из социјалне политике: појам, социјална политика, социјални развој, 

социјална сигурност; 
3. Основни појмови из социјалне политике: социјално старање, социјално обезбјеђење, 

социјално осигурање, социјалне престације; 
4. Основни појмови из социјалне политике: Социјалне потребе, социјални случај, 

социјални проблеми 
5. Основни појмови из социјалне политике: социјална заштита, социјално право, 

социјална правда, социјална држава; 
6. Основни појмови из социјалне политике: социјални дијалог, социјални капитал, 



2 
 

социјална искљученост, социјална укљученост, цивилно друштво; 
7. Историјски развој, од настанка људске цивилизације, робавласничко друштво,  
8. Историјски развој - феудално друштво, рани капитализам и социјални проблеми;; 
9. Социјална политика у либералном капитализму; 
10. Социјалне реформе и савремене социјалне политике; 
11. Заједничка, суштинска обиљежја социјалне политике и фактори који утичу на предмет 

и садржај; 
12. Предмет социјалне политике као науке и као практичне дјелатности, са категоријалним 

апаратом и методологијом истраживања 
13. Однос социјалне политике са другим наукама; 
14. Религија и социјална политика; 
15. Социјална политика као практична дјелатност – подручја примјене. 

 

Начин извођења наставе  

Настава ће се изводити у виду излагања, пауер-поинт презентација, дискусија, излагања 
студената, групне расправе, и консултације са професором и асистентом.  

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, из испита, у вријеме редовних испитних рокова. 
Предиспитне обавезе се састоје из два колоквијума. Колоквијум се спроводи у облику теста 
који садржи по 20 питања из дијела наставног процеса који је обрађиван. Колоквијуми се 
обављају за вријеме вјежби. Сваки колоквијум носи по 20 бодова. У предиспитне обавезе 
спада редовно похађање наставе што се вреднује до 5 бодова и активног учествовања на 
настави путем кратке презентације студената на предавањима и вјежбама, што се вреднује са 
5 бодова. На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Активно похађање предмета 
Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. 
Завршни испит обавља се усмено одговором студената на три одабрана питања из 
цјелокупног градива. Завршни испит носи највише 50 бодова. 
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог на свим елементима 
провјере знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и 
бодова из испита (максимално 50).  
За успјешно испуњење предметних обавеза, односно за стицање минималне пролазне оцјене 
(6), студент мора укупно освојити најмање 51 бод из предиспитних и испитних обавеза на 
предмету. Оцјена седам (7) одражава успјех од 61 до 70 бодова, оцјена осам (8) од 71 до 80 
бодова, оцјена девет (9) од 81 до 90 бодова, а оцјена десет (10) од 91 до 100 бодова. 
Бодови из предиспитних обавеза вриједе на свим испитним терминима у текућој школској 
години. Ако студент поново похађа предмет у наредној школској години, поново ради све 
предиспитне обавезе. 

 

Обавезна литература 

Ана Гавриловић : Социјална политика (уџбеник), Филозофски факултет Бања Лука, Бања 
Лука, 2005;  
Душан Лакићевић: Социјална политика (уџбеник) Савремена администрација, Београд, 1990;  
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Допунска литература 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


