
Табела 5.2 Спецификација предмета  
Студијски програм/студијски програми: МАС социјалног рада 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Мултикултурални социјални рад и анти-дискриминативне политике и праксе 
Наставник (презиме, средње слово, име): Мирослав Љ. Бркић, Драгана В. Станковић 
Статус предмета: Изборни  
Број ЕСПБ:6 
Услов:  
Циљ предмета:  
Анализа специфичности различитих врста дискриминације, као и мера социјалне политике усмерених ка њеном 
сузбијању у различитим друштвеним подручјима, као и стицање знања и вештина о концептима, политикама, 
програмима и методама мултикултуралне, анти-дискриминативне и анти-потчињавајуће праксе. 
Исход предмета:  
Разумевање природе предрасуда и ефеката дискриминације различитих вулнерабилних група и појединца, уз усвајање 
знања о теоријским концептима мултикултуралне праксе, савременим антидискриминативним приступима у 
националном, европском и светском контексту и развијање компетенција и критичког мишљења о 
антидикриминативним питањима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Концептуални оквир мултикултуралне праксе социјалног рада; Теорије и ефекти дискриминације и опресије; 
Имликације културалне диверсификације на праксу социјалног рада; Формирање културног (већинског и мањинског 
идентитета); Дизајнирање културно сензитивних програма; Лобирање и активизам у промовисању једнакости; Анти-
дискриминаторни покрети у друштву и оснаживање маргинализованих; Мултикултурални и антидискриминаторни 
социјални рад; Изазови проблеми социјалне интеграције ромске популације; Ејџизам (ageism); Родни идентитет, 
транссексуалност, разумевање хетеросексизма, рад са ЛГБТ клијентима; Деинституционализација и инклузија 
психијатријских болесника; Изазови инклузије бескућника, особа лечених од болести зависности и особа које су 
одслужиле затворску казну (постпенални рад); Вишеструка дискриминација.  
Практична настава: Вежбе, студијски истраживачки рад, други облици настава 
На вежбама се кроз студије случаја, рад у малим и дискусионим групама утврђује и проширује наставно градиво. 
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Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе: Панел предвања, студије случаја, рад у малим и дикусионим групама. 
 

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

 


