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Назив предмета 
УПОРЕДНИ СИСТЕМИ СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ 

Семестар: 8 

Статус предмета: O 

Фонд часова: 2+1 

Број ECTS бодова: 4 

Наставник: Доц. др Љубо Лепир 

Сарадница: мр Драшко Гајић 

Услов за похађање: нема 

Електронска пошта наставника: ljubolepir@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: gdrasko@gmail.com 

Консултације: уторак и четвртак од 14 до 15 часова 

 

Опис предмета 

Предмет се бави савременим системима социјалне политике, њиховим компарирањем, 
уочавању разлика и сличности. Такође, предмет обрађује међународну сарадњу у области 
социјалне политике, носиоце међународне сарадње и њихов утицај и допринос развоју 
социјалне политке у свијету. 

 

Очекивани исходи учења 

Студенти ће бити оспособљени да користе усвојена знања у анализама, истраживањима и 
разумијевању феномена савремене и међународне социјалне политике. Такође, студенти ће 
бити оспособљерни да критички преиспитују различите моделе и праксе у свијету и да 
употребљавају стечена знања у свом раду и професионалном развоју. 

 

Садржај предмета 

Садржај предмета чине слиједеће тематске цјелине:  
1. Научни метод, предмет, технике и циљеви изучавања упоредне социјалне политике;  
2. Улога и допринос других научних дисциплина у изучавању упоредне соц. политике;  
3. Фактори упоредних истраживања социјалних политика;  
4. Упоредне анализе социјалних политика;  
5. Концепције и типологије савремених социјалних политика; 
6. Еспинг Андерсенова анализа; 
7. Социјална политика ЕЕЗ; 
8. Координација социјалне политике у Европској Унији; 
9. Социјална политика САД; 
10. Социјална политика Кине; 
11. Социјална политика Велике Британије и скандинавских земаља; 
12. Социјална политика Њемачке и Француске; 
13. Социјална политика земаља у развоју; 
14. Глобални аспекти социјалне политике; 
15. Међународна сарадња и носиоци међународне социјалне политике. 

 

Начин извођења наставе 

Настава ће се изводити у виду предавања подржаних power-point презентацијама, иницирањем 
дискусија међу студентима, самосталним радовима студената и организовањем излагања 



гостујућих предавача. 

 

Вредновање и оцјењивање рада студената/киња 

Вредновање рада студената ће се проводити: праћењем присуства на настави и вјежбама, 
провођењем два колоквија и одржавањем усменог испита.   
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