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Тимски рад у социјалном раду 
 

Семестар: седми 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 2 часа наставе и 1 часа вјежби 

Број ECTS бодова: 4 ECTS 

Наставник: проф. др Мирослав Бркић 

Сарадница: мр Оливера Грбић 

Услов за похађање: уписан седми семестар 

Електронска пошта наставника: brkicmiroslav@ikomline.net 

Електронска пошта сарадника: olivera.grbic@fpn.unibl.org 

Консултације: уторак: 11.00-12.45h, кабинет 406 
четвртак: 10.00-12.00h, кабинет 406 

 

Опис предмета 
Овај предмет је усмјерен ка проширивању знања и вјештина студената из области тимског рада у 

социјалном раду. Узимајући у обзир друштвени, професионални, институционални контекст 

дјеловања савременог социјалног рада и комплексност социјалних проблема који захтијевају тимски 

приступ у овом предмету ће се студенти моћи упознати са: појмовно-теоријским основама групног 

понашања и групне динамике; врстама група и њиховим карактеристикама; тимовима; тимским 

радом; и управљањем конфликтима. 
 

Очекивани исходи учења 
Студенти треба да овладају продубљеним теоријским знањима о групном понашању и групној 

динамици, тимовима и тимском социјалном раду, као и практичним вештинама везаним за тимски 

рад у социјалном раду, као што су: формирање тимова, управљање тимским процесима, коришћење 

људских ресурса, успостављање ефикасног тимског рада и управљање конфликтима. 
 

Садржај предмета 

1. Појмовно - теоријске основе групног понашања; 
2. Појмовно - теоријске основе групне динамике; 
3. Врсте група; 
4. Карактеристике група: заједнички циљеви; величина; сљеденици; 
5. Карактеристике група: улоге; норме;  статус; кохезија; и групно одлучивање; 
6. Тимови као специјална врста групе; врсте тимова; и улоге чланова и водитеља тимова; 
7. Стварање и развој тимова; 
8. Дефиниција тимске ефикасности и карактеристике ефикасних тимова; 
9. Тимкси рад: појам тимског рада; 
10. Тимски социјални рад; 
11. Управљање конфликтима: моћ; дефиниција конфликта; 
12. Управљање конфликтима: главни узроци конфликата; врсте конфликата; 
13. Управљање конфликтима: стратегије и управљање конфликтима; 
14. Управљање конфликтима: лидерство; 
15. Завршна расправа о тимском социјалном раду. 
 

 
 



 

Начин извођења наставе  

- Настава ће бити интерактивна у свим сегментима предавања и вјежби. Користиће се power-
point презентације. Студенти ће практично тренирати вјештинама и техникама за успјештно 
вођење тимова кроз рад у малим групама и самосталне активности студената. 
- Темељна предметна обавеза за све студенте је редовно похађање предавања и вјежби, читање 
наставних материјала и писање предиспитних обавеза у току семестра. 
- Да би стекао услов за овјеру уредног похађања предмета, студент(ица/киња) може укупно 
изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. За студенте који касне на час 
више од десет минута или који час напусте десет и више минута раније сматраће се да нису 
присуствовали том часу. 
- Мобилни телефони увијек морају бити искључени у току извођења наставе на предмету 

 

Вредновање и оцјењивањемрада студената/киња 

Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, и на испиту, у вријеме редовних испитних рокова. 
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквија (по 20 бодова), сваки колоквијум чине два 
(2) есеја (по 10 бодова) који студенти пишу индивидуално; активног учећа у свим фазама 
одвијања предавања и вјежби (5 бодова); и уредног похађања предмета (5 бодова). На 
предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Активно учешће подразумијева укључивање у интераткиван рад сваког студента(ице/киње)  путем: 
припрема за вјежбе, излагања у име тима, критичког промишљања и рефлесије у односу на 
процесе у тиму, властитој улози и улогама других у тимскорм раду, као и групним процесима и 
интеракцијама цијеле групе на изборном предмету. 
Похађање предмета: Да би стекао бодове за активно похађања предмета, студент(ица/киња) може 
укупно изостати највише три недјеље, односно 20% наставе из предмета. 
Колоквиј чине два (2) есеја на задату тему који студенти пишу индивидуално у току семестра. 
Наставник или сарадник ће на почетку семестра ближе објаснити начин извођења и термине за 
обавезе из колоквија. Сви колоквији ће се одржавати у терминима вјежби, а редовна настава се не 
прекида због одржавања колоквија. Студенти су обавезни писати колоквије и за оне који, из било 
ког разлога, не приступе колоквију, сматраће се да га нису положили и добиће нула (0) бодова, у 
складу са Одлуком о праћењу и вредновању рада студената у школској 2012/2013. години. 
Напомена о плагијату: Радови који се пишу на предмету морају бити ваши властити, уз 
документовање и адекватно обиљежавања пренешених дијелова (извора литературе) у самом 
тексту, односно на крају текста (есеја). У случају представљања туђег рада као свог, студент ће 
добити нула (0) бодова из колоковија, односно есеја и биће упозорен за плагијат. Уколико у току 
похађања предмета поново уради или преда плагијат, студент ће добити негативну коначну 
оцјену из предмета. 
Завршни испит обавља се усмено. Тим завршава испит одбраном пројекта на коме је радио 
цијелин семетаср, а знања стечена у току цијелог семестра се процјењују индивидуално. 
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. Уколико студент поново похађа предмет у наредној школској години, тад је обавезан 
(поново) урадити и све предиспитне обавезе. 
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