
 
Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Теорија социјалног рада 
Наставник (презиме, средње слово, име): Петричковић Ж. Милан 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: / 
Циљ предмета је да сагледа многоврсне теоријско-методолошке аспекте комплексне делатности социјалног 
рада у њеном историјско цивилизацијском континуитету и универзалним облицима практичног испољавања у 
широком опсегу од спонатаних до професионалних модуса. 
Исход предмета  
огледа се у оспособљавању студената за имплементацију усвојеног знања из домена онтологије, гносеологије, 
антропологије, аксиологије, методологије, етике и естетике социјалнаог рада у систем многобројних теоријских 
концепција које представљају епистемолошку основу три методска комплекса његове практичне примене: 
социјални рад с појединцем, социјални групни рад и социјални рад у заједници. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Епистемолошке недоумице теорије социјалног рада; појмовно одређење социјалног рада, предмет истраживања 
теорије социјалног рада; историјско цивилизацијски извори теорије социјалног рада; привидна и стварна 
противуречија делатности социјалног рада; облици и нивои универзалне делатности социјалног рада; однос 
теорије социјалног рада идругих наука (мултидисциплинарна природа теорије социјалног рада); подручија 
примене професионалног социјалног рада – социјални рад с појединцем, групом и у заједници; вредности у 
социјалном раду; принципи-начела социјалног рада; парадигматичне поставке методологије социјалног рада; 
преглед, анализа и критички осврт на различите теоријске приступе у науци социјалног рада, преображавајући 
социјални рад – негација метафизике милосрђа у социјалном раду; теоријски футуризам социјалног рада.   
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
3 

Вежбе: 
1 

Други облици наставе: 
 

Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања и вежбе. 

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



 


