
 
Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада, ОА међународне 
студије. 
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Међународна социјална политика 
Наставник (презиме, средње слово, име): Чекеревац, Ш. Ана, Видојевић, С. Јелена 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: / 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте упозна са значајем и могућностима међународних организација у 
реализацији међународне сарадње у области социјалне полтиике. Курс би требало да укаже на предности 
и тешкоће међународне сарадње у области социјалне полтиике.  
Исход предмета  
Студент ће стећи знања о међународној сарадњи у области социјалне политике. Познаваће 
функционисање владиних и невладиних међународних организација које у оквиру своје делатоности 
имају и социјално политичке садржаје. Познаваће локалне, регионалне и међународне и наднационалне 
димензије социјалне политике. Развиће критичко мишљење и приступ као и вештине у употреби знања у 
области социјалне политике. 
Садржај предмета 
Предмет, метод и циљ изучавања међународне социјалне политике; теоријске основе изучавања 
социјалне полтиике; зачетак међународне сарадње у области социјалне полтиике; Мотиви формирања и 
развоја међународне сарадње у области социјалне политике; подручја међународне социјалне политике; 
носиоци међународне сарадње у области социјалне полтике; облици регулисања међународне сарадње у 
области социјалне политике; феномен интеграција у савременом свету; интеграциони процеси у Европи; 
активности УН у области социјалне политике; међународне владине организације и социјалне политика; 
Међународне невладине организације, достигнућа у области међународне социјалне полтике. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

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 25+25 ..........  
семинар-и    

 


