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Назив предмета: Методе третмана болести зависности 
 

Семестар: Први (1) 

Статус предмета: изборни 

Фонд часова: 30 часова предавања и 15 часова вјежби (2+1) 

Број ECTS бодова: 4 бода 

Наставник: Проф. др Сања Радетић Ловрић 

Сарадница: Мр Андреа Ракановић Радоњић 

Услов за похађање: Није условљен 

Електронска пошта наставника: sanja.radetic.lovric@gmail.com 

Електронска пошта сарадника: andrea.rakanovic-rradonjic@fnpn.unibl.org  

Консултације: У предвиђеном термину консултација 

 

Опис предмета 
Циљеви и задаци предмета су да студенти кроз теоријску и практичну наставу упознају основне 

принципе поремећеног понашања зависника да би у практичном - тимском и самосталном раду 

пружали адекватну помоћ и подршку појединцима и породицама са посебним потребама, 

укључујући доступне интервенције у оквиру социјалног рада уопште, као и социотерапијску помоћ 

појединцима и породици зависника. 

 

Исходи учења 
Исходи учења су специфичније одређени наставним циљевима. Студенти ће бити оспособњени за 

професионално учествовање у тимском терапијском раду са зависницима и њиховим породицама, а 

нарочито за пружање подршке и оснаживање зависника и њихове породице у социјалној заједници.   

 

Садржај предмета 
Поимање болести зависности и поремећаја понашања; Психиактивне супстанце у социјалној 

средини; Криза адолесценције и ризична понашања; Пушење и никотинска зависност; Наркоманије; 

Алкохолизам: дефиниције, димензије и врсте; Фазе алкохолизма; Социјалне, психолошке и тјелесне 

посљедице; Породични алкохоличарски систем: зависник, супруге, дјеца и други значајни; Особине 

личности, вјештине и знања терапута (социјалног радника); Третман алкохоличара, мотивација и 

циљеви; Примјена групних принципа у терапији зависника; Системска породична терапија; 

Принципи ТЗ и комуне; Клубови лијечених алкохоличара и улога социјалног радника.  

 

Обавезна литература 
1. Стојковић, Љ., Седмак, Т,  (2003):  Aлкохолизам – терапијски концепти ипракса. ЗУНС, 

Београд. 

2. Станковић, З., Беговић, Д. (2003): Алкохолизам – од прве до посљедње чаше, Креативни 

центар, Београд.  

3. Настасић, П.  (2004):  Не дозволи да те дрога избаци из игре.Прибредни преглед,  Београд. 

 

Допунска литература 

 

 

Извођење наставе  
Предавања, вјежбе, практичан рад, студијске посјете. 

Самосталне активности, вежбе на терену, групне активности према интересовању – израда 
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самосталног семинарског рада. 

 

Провјера знања  
Провјера знања ће се вршити током семестра, у виду извршавања предиспитних обавеза, као и на крају 
семестра, полагање испита, у вријеме редовних испитних рокова. 

 

Предиспитне обавезе  
Предиспитне обавезе се састоје из: два (2) колоквијума (по 20 бодова); уредног и активног похађања 
предмета (10 бодова – 5 бодова присуство настави и вјежбама и 5 бодова активност на предавањима и 
вјежбама). На предиспитним обавезама може се укупно освојити највише 50 бодова. 
Да би стекао бодове за активно похађање предмета, студент може укупно изостати највише 20% наставе 
и вјежби из предмета. 

 

 

Завршни испит  
Завршни испит обавља се у правилу усмено, али се може изводити и у писменом облику. На испиту се 
врши провјера знања из цијелог градива. Завршни испит носи највише 50 бодова. 

 

Оцјена из предмета  
Коначна оцјена из предмета се изводи сабирањем успјеха постигнутог у свим елементима провјере 
знања, односно сабирањем бодова из предиспитних обавеза (максимално 50) и бодова освојених 
приликом полагања испита 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. Ако 
студент поново похађа предмет у наредној школској години, тада има обавезу (поново) радити и 
писмене тестове који се односе на предиспитне обавезе. 

 

 
 

 


