
    УНИВЕРЗИТЕТ  У  БАЊОЈ ЛУЦИ 

    ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА     

    Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, Бања Лука, Република Српска, БиХ 

     Тел: +387 (0)51  304 001,   304 006,   304 013,   304 017,   304 029       

Факс: +387 (0)51  304 032     E-mail: info@fpnbl.org      www.fpnbl.org  

 

Назив предмета: Социјални рад са групом 

Семестар: IV 

Статус предмета: O 

Фонд часова: 3+2 

Број ECTS бодова: 6 

Наставник: Доц.др Андреа Пухалић 

Сарадница: Доц.др Андреа Пухалић 

Услов за похађање: Теорије социјалног рада и Социјални рад са појединцем 

Електронска пошта наставника: andrea.puhalic@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: andrea.puhalic@gmail.com 

Консултације: Уторак, од 12.00 до 14.00 часова и у другим терминима, у 
складу са договором са студентима 

 

Опис предмета 

Циљ обраде садржаја на овом предмету јесте упознавање са специфичним обиљежјима групе 
у психосоцијалном раду, групном структуром и динамиком, те улогама водитеља приликом 
усмјеравања групних процеса ка реализацији групних и индивидуалних циљева. Студенти се 
упознају са различитим врстама третманских и нетретманских група у социјалном раду, при 
чему се посебна пажња поклања изучавању третманских, стручно вођених група, које имају 
за циљ превазилажење одређених психосоцијалних потешкоћа клијената и лични раст и 
развој. Различите врсте група се изучавају кроз анализу практичних примјера њихове 
примјене, у односу на посебне категорије клијената. Фокус је на упознавању обиљежја, врста 
и примјене социјалног групног рада,  те његовог односа (узајамности, предности и недостатака) 
са другим методским приступима (социјалним рад са појединцем и социјалн рад у заједници). 

 

Исходи учења 

Након усвајања садржаја на овом предмету, студенти ће познавати и разумјети: 

 обиљежја и значај социјалног рада са групом 

 специфичности групне структуре и динамике 

 улогу водитеља у усмјеравању групних процеса 

 различите врсте група у социјалном раду 

 савремена истраживања и праксу социјалног групног рада у међународном 
контексту. 

Поред наведеног, студенти ће стећи и способност да: 
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 критички рефлектују у односу на лично ушечће у групној динамици 

 препознају потребу различитих категорија клијената за специфичним врстама 
група у социјалном раду. 

 
 

Садржај предмета 

1. Концептуално одређење и карактеристике социјалног рада са групом 
2. Значај групног рада у социјалном раду и његов однос са другим основним 

методским приступима 
3. Историјски развој социјаног рада са групом 
4. Теоријске основе социјалног рада са групом 
5. Обиљежја групе у психосоцијалном раду 
6. Основне вриједности и принципи социјалног рада са групом 
7. Групна структура и динамика и њен утицај на реализацију индивидуалних и 

групних циљева 
8. Врсте група у социјалном раду  
9. Специфичности групне структуре и динамике у третманским, стручно 

вођеним групама 
10. Ефикасно вођење третманске групе у социјалном раду 
11. Образовне групе и социјални рад 
12. Групе за лични раст и развој и групе за личну промјену у ужем смислу  
13. Социјализацијске групе и групе за подршку 
14. Групе за самопомоћ и самоусмјеравајуће групе 
15. Социјални рад са групом у међународном контексту: истраживање и пракса 

 
 

Извођење наставе  

Садржај предмета се усваја кроз предавања са интерактивним учењем и дискусионо-рефлексивно 
прорађивање заданих тема. 
Друге активности:  
Осим класичног облика наставе кроз предавања и дискусије, усмјереног на стицање знања и 
разумијевање, студенти ће бити у прилицу да на вјежбама стекну искуство учешћа у социјалном 
групном раду. На тај начин моћи ће да развију способност разумијевања и диференцирања личне и 
професионалне перспективе, у односу на групну структуру и динамику. 

 

Провјера знања  

Провјера знања је континуиран процес који се састоји од двије цјелине: предиспитне обавезе и 
завршни испит. 

 

Предиспитне обавезе  

У оквиру предиспитних обавеза студенти полажу два колоквијума, на којима је могуће освојити по 20 
бодова (укупно 40 бодова за оба колоквијума).  
Присуство и активност на настави и вјежбама: 10 бодова. 
Максималан број бодова које је могуће остварити у оквиру предиспитних обавеза: 50. 

 

Завршни испит  

Завршни испит се организује у усменој форми, и на њему је могуће добити максимално 50 бодова. 



Изнимно наставник може организовати завршни испит и у писменој форми. 

 

Оцјена из предмета  

Коначна оцјена на предмету се добија сабирањем бодова остварених на предиспитним обавезама и 
завршном испиту. 
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