
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Упоредна социјална политика
Наставник (Презиме, средње слово, име): проф. др Чекеревац  Ш. Ана  (предавања) , сарадница Видојевић С. Јелена (вежбе) 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ студија је проучавање главних карактеристика социјалне политике савременог света, праћење промена у њима, као 
резултат крупних друштвено-економских промена у различитим регионима света, тенденције у развоју социјалне политике у 
појединим подручјима света и законитости које се могу утврдити.  
Исход предмета  
Студенти ће стећи теоријска и методолошка знања из упоредне социјалне политике. Разумеће најзначајније процесе, појаве и 
институције савременог друштва и бити оспособљени за самосталан критички начин мишљења. Разумеће неке од кључних 
концепата и теорија благостања, што подразумева разумевање теорије и метода компаративне анализе и њихову примену у 
међународном контексту. Имаће способност да прикупљају и тумаче потребне податке. Познаваће порекло и развој социјалних 
институција у свету. Познаваће функционисање, финансирање и законске регулативе у области друштвених делатности. 
Познаваће функционисање и утицај невладиног сектора у социјалној сфери, укључујући неформалне, добровољне и приватне 
организације као и њихову интеракцију. Биће у стању да сагледају сличности и разлике појединих типова социјално-
политичких система и моћи да пореде успех једних и неуспех других у сличним околностима и на сличном нивоу развоја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Предмет, метод и циљ изучавања упоредне социјалне политике, Концепције о социјалној политици, Компаративни приступ 
социјалној политици, Компаративне анализе социјалних политика, Фактори упоредне социјалне политике, Карактеристике 
социјалне политике развијених земаља тржишне привреде, Карактеристике социјалне политике земаља у транзицији, 
Специфичности социјалне политике земаља у развоју, Социјална политика у области рада, Политика у области надница и 
плата, Социјална политика у области друштвених делатности, Носиоци социјалне политике, Социјална политика у условима 
актуелних политичких и економских процеса. 
Литература  
а) основна 
Ана Чекеревац, (1999): Упоредна и међународна социјална политика, Савез друштава социјалних радника Србије, Београд,  
стр. 1-288  
Ана Чекеревац, (1997): Социјална политика савременог света, монографија, „Ка савременом друштву – процеси транзиције“, 
ФПН, Београд, стр. 141-154  
Ана Чекеревац, (2002): Незапосленост у свету, Зборник радова В, „Социјална рад и социјална политика“, ФПН, Београд, стр. 
37-59  
Јанош Корнаи, (2006): Велика трансформација средњоисточне Европе: Успех и разочарања, Ревија за социјалну политику, 
свезак 13, бр. 3, стр. 335-373  
Ана Чекеревац, (2006): Редефинисање социјалне политике, у Д. Вуковић, А. Чекеревац, Социјална политика у процесу 
европских интеграција, ФПН, Београд, стр. 157-175 
б) допунска  
Милосављевић Милосав, (1998): "Социјални рад на међи векова", Драганић, Београд, 1998.,  
стр. 83-133 
Пуљиз Владо, (1996): "Јужноевропска социјална држава", Ревија за социјалну политику, свезак 3, бр. 1,  стр. 45-49 
Зриншчак С., (2006): "Социјална држава у 21. стољећу – привид или стварност?", Правни факултет, Загреб,  стр. 1-91, 141-347.   
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
4 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, консултације, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 40 
колоквијум-и 25+25 ..........  
семинар-и    

 
 


