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Пракса социјалног рада 
 

Семестар: Шести 

Статус предмета: Обавезни 

Фонд часова: 2 часа наставе и 6 часова вјежби (120 сати рада у пракси) 

Број ECTS бодова: 10 ECTS 

Наставник: проф. др Весна Шућур-Јањетовић 

Сарадница: Доц.др Андреа Пухалић 
Мр Андреа Ракановић Радоњић, виши асистент 

Услов за похађање: уписан шести семестар и положени испити из области 
социјалног рада из прве и друге године студија 

Електронска пошта наставника: vesnasj@yahoo.com.au  

Електронска пошта сарадника: andrea.rakanovic-radonjic@fpn.unibl.org 

Консултације: Према предвиђеним терминима 

 

Опис предмета 

Студенти ће се упознати са основним оквиром и типовима професионалних контекста и 
професионалних активности који одређују делатност социјалних радника. 
Упознавање поља деловања социјалних радника у функцији даљег професионалног усмеравања 
студента и функцији почтног нивоа припреме за потенцијални улазак у сферу рада. 

 

Очекивани исходи учења 

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 

 

 

Начин извођења наставе 

Теоријски дио наставе је конципиран тако да афирмише информисање и активни однос према 
стицању знања о циљевима праксе социјалног рада, различитим облицима организовања 
социјалне заштите, те услугама социјалног рада. Припремна настава за одлазак студената на 
праксу подразумијева предавања и вјежбе којуе се односе на упонавање праксе социјалног рада, 
те обавезама и одговорностима сваког од учесница у процесу организације и извођења праксе 
социјалног рада.  
Кључна активност студената се односи на рад у пракси у трајаљу од 120 сати. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Организација у којој студент/ица обавља праксу социјалног рада обавезна је овјерити Потврду 
ментора о обављеној пракси у предвиђеном трајању. Студенти су обавезни доставити радове 
(есеје) о обавњеној пракси и три обавезне студијске посјете које су имали током праксе 
социјалнаог рада (организоване од стране оргханизације у којој обављају праксу и ментора). 

 

Обавезна литература 



 

 

Допунска литература 

 

 
 


