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Назив предмета Сиромаштво и социјална укљученост 
 

Семестар: седми 

Статус предмета: обавезан 

Фонд часова: 2 часа предавања и 1 час вјежби (2+1) 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Проф.др Александар Југовић 

Сарадник: Мр Драшко Гајић 

Услов за похађање: без услова 

Електронска пошта наставника: аjugovic@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: drasko.gajic@fpn.unibl.org 

Консултације: Према оглашеном распореду 

 

Опис предмета 

Предмет „Сиромаштво и социјална укљученост“ обликован је тако да са системске перспективе 
обради питање потреба, проблема и положаја маргинализованих друштвених група, скупина 
или подручија, друштвени однос према истима, те теоријско-методолошке предпоставке 
праћења и изучавања позиција маргинализованих у друштву и маргинализације као процеса 
уопште. 

 

Очекивани исходи учења 

Овладавање појмовно теоријским основама маргинализације и  маргинализованих група; 
њиховом типологијом и упознавањем са специфичним обиљежијима и елементима процеса 
маргинализације одређених  посебних група становништва. На бази  усвојених знања 
очекивани исходи ће се огледати и у практичној  примјени усвојених знања у истраживању, 
разумјевању и рјешавању проблема маргинализације  појединаца, породица и група, те 
осмишљавању и креирању јавих политика, стратегија и мјера у вези са  превазилажењем 
проблема социјалне искључености. 

 

Садржај предмета 

Саджај обухвата слиједеће предметне елементе: 
1) Појам и карактеристике маргинализације и маргиналних група 
2) Критеријуми, типови и узроци настанка маргинализације и маргиналних група 
3) Социјална укљученост и искљученост 
4) Стигматизација 
5) Теоријске перспективе маргинализације и маргиналних група 
6) Вишеструко маргинализовани – сиромашни 
7) Незапосленост – људи изван рада и социјалана искљученост 
8) Феномен миграција и проблематика избјеглиштва и интерно расељених лица 
9) Маргинализација мањинских етничких група 
10) Маргинализација дјеце 
11) Маргинализација особа са инвалидитетом 
12) Социјална искљученост као узрок девијантности младих 
13) Жртве насиља и маргинализација 
14) Особине социјалног искључивања ХИВ позитивних особа 
15) Политике социјалног укључивања у БиХ и ЕУ 



 

 

Начин извођења наставе 

Настава ће се изводити  на факултету у виду излагања, слајд презентација, дискусија – 
интерактивна настава, излагања студената, групне расправе, писања семинарских радова и 
консултације са професором и асистентом. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Провјера знања обухвата  испуњавање и вредновање предиспитних обавеза и завршног испита 
према Правилнику који је донешен и усвојен од стране органа  Универзитета. Студенти 
приступају провјерама знања у оквиру испуњавања предиспитних обавеза, и обавезно на 
завршном усменом испиту. 
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