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Назив предмета: Супервизија у социјалном раду 

Семестар: VIII 

Статус предмета: О 

Фонд часова: 3+2 

Број ECTS бодова: 6 

Наставник: Доц.др Андреа Пухалић 

Сарадница: Доц.др Андреа Пухалић 

Услов за похађање: Пракса 1, 2 и 3 

Електронска пошта наставника: аndrea.puhalic@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: аndrea.puhalic@gmail.com 

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

 

Опис предмета 

 У оквиру овог предмета студенти се упознају са супервизијом, као једном од основних метода за 
континуиран развој етичке и професионалне компетенције. Студенти стичу разумијевање 
различитих функција и са њима повезаних модела супервизије у социјалном раду. Посебна разлика 
се прави између едукативне, административне или организацијске и развојно-интегративне 
супервизије. Притом се посебна пажња поклања изучавању развојно-интегративне супервизије, њене 
структуре, основних карактеристика и фаза развоја. Напослијетку, анализирају се индикатори 
потреба за супервизијом, као и могућности њене примјене у различитим установама и 
организацијама у социјалном раду. 

 

 

Исходи учења 

 Успјешним савладавањем градива на овом предмету, студенти ће бити у могућности да: 

 разумију одређење и основна обиљежја супервизије 

 разликују различите моделе и облике супервизије  

 препознају индикаторе потребе за супервизијом 

 препознају потребе за супервизијом у различитим институционалним и 
ванинституционалним системима у социјалном раду. 

Поред наведеног, студенти ће стећи и сљедеће способности: 

 критичка рефлексија личне и професионалне перспективе на конкретном примјеру из 
праксе 

 развој саморефлексије на лични удио у перцепцији и разумијевању проблема клијената 

 концептуализација конкретног примјера из праксе 

 заузимање различитих перспектива 

 конструктивно давање и примање повратне информације 

 повезивање теорије и праксе социјалног рада. 

 

Садржај предмета 
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Садржај предмета се изучава  кроз сљедеће тематске цјелине: 
1. Концептуално одређење и историјски развој супервизије у социјалном раду 
2. Теоријске основе супервизије  
3. Вриједносне и етичке основе супервизије 
4. Функције и модели супервизије 
5. Супервизор и супервизант: одговорности и компетенције 
6. Несвјесни процеси у супервизији 
7. Креативне методе и технике у супервизији 
8. Облици супервизије (индивидуална, групна и тимска) 
9. Супервизија као метода заштите од професионалног сагоријевања у социјалном раду 
10. Супервизија као метода развоја професионалне и етичке компетенције у социјалном раду 
11. Потребе за супервизијом у установама социјалне заштите 
12. Супервизија волонтера у невладиним организацијама 
13. Супервизија студентске праксе 
14. Супервизија и кризне интервенције 

15. Супервизија и стручно вођење (coaching)- међународна перспектива 
 

Извођење наставе  

Садржај предмета се усваја кроз предавања са интерактивним учењем, искуствено учење у 
супервизијској групи и дискусионо-рефлексивно прорађивање заданих тема. 
Друге активности:  
Осим класичног облика наставе кроз предавања и дискусије усмјереног на стицање знања и 
разумијевања, студенти ће имати прилику да кроз директно супервизијско искуство на вјежбама 
развију вјештину саморефлексије, која се налази у основи континуираног развоја етичке и 
професионалне компетенције у социјалном раду.  Поред тога, учешћем у супервизијским групама 
развијају се и вјештине конструктивног давања и примања повратне информације, способност 
заузимања различитих перспектива, концептуализација проблема из праксе, фокусирање на рјешење 
и повезивање теорије и праксе у социјалном раду. 

 

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 максимално 40 бодова за оба колоквијума).  
Присуство настави и вјежбама носи до 5 бодова. 
Израда семинарског рада: максимално 5 бодова. 
Максималан број бодова које је могуће остварити у оквиру предиспитних обавеза јесте 50. 

 

Завршни испит  

Завршни испит се изводи у усменој форми, и на њему је могуће остварити 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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