
 
 

 

Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада 

Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Социјална патологија 
Наставник (презиме, средње слово, име): Мирослав Љ. Бркић, Драгана В. Станковић 
Статус предмета:Обавезан 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета: 
Овладавање основним теоријским  и емпиријским сазнањима савремене науке о друштвеним девијацијама 
Исход предмета: 
Стицање знања о узроцима и реакцијама на друштвене девијације, могућностима социјалног рада у спречавању настанка 
друштвених девијација. 
Садржај предмета 
Појам и критеријуми з адефинисање друштвених девијација; Општи типови и типологије друштвених девијација;Зависност од 
психоактивних супстанци; Проституција; Сиромаштво, Просјачење и скитња; Агресије и аутоагресије; Малолетничко 
преступништво; Насиље; Криминал; Коцкање; Класичне социјално-патолошке теорије; Функционалистичке теорије; 
Социјално-антрополошке теорије; Теорија етикетирања; Критичке и радикалне теорије. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
На вежбама се кроз рад у малим и дискусионим групама утврђује и проширује наставно градиво 
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Број часова активне наставе Осталичасови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Панел предавања, рад у малим и дискусионим групама. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 
активност у току предавања 5 писани испит 40 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
Семинарски рад 20   
 


