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Циљ предмета 
Уводни део курса усмерен је на сазнања о основним научним аспектима анализе социјалних политика, као и њихове 
примене у пракси. Представљање различитих социјално-политичких концепата и идеологија у функцији је 
развијања аргументације о могућностима њиховог (не)функционисања у пракси. Следи проучавање широког опсега 
практичних аспеката процеса креирања и примене програма и мера социјалне политике, а друга половина курса 
односи се на конкретне инструменте њихове анализе. Циљ курса је стицање аналитичких знања и вештина из 
области социјалних политика, развијање критичке анализе постојећих и предложених програма и мера социјалне 
политике, увиђање начина на који политика утиче на праксу и на доношење одлука, анализирање и конципирање 
извештаја о социјалној политици. 

Исход предмета  
По завршетку курса, студенти ће разумети основне поставке за анализу социјалне политике као научне и као 
практичне дисциплине, уз увиђање препрека приликом имплементације политике у пракси; биће оспособљени за 
примену вредности социјалне политике у анализи социјалних проблема; овладаће знањима и техникама потребним 
за анализу домена социјалних политика; препознаће различитост утицаја социјалних политика на различите 
друштвене групе; идентификоваће неусклађеност између циљева и резултата политика, као и евентуалну 
прикривену дискриминаторну природу неких циљева или метода; стећи  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Анализа социјалних политика као академска дисциплина; Традиционални и савремени социјално-политички 
концепти; Социјалне политике као јавне политике; Домени, програми и приоритети социјалних политика у XXИ 
веку; Изазови и проблеми са којима се суочавају креатори програма и мера социјалне политике; Социјалне службе 
и пружање социјалних услуга – организација, структура, управљање, надлежности; Ситуациона анализа и 
планирање у социјалној политици – конкурентни приступи; Дефинисање циљева и избор метода социјалне 
политике у пракси; Имплементација политике, поређење резултата и ефеката; Квантитативни и квалитативни 
приступи у анализи социјалне политике; Процес сакупљања расположиве грађе доказа (евиденце-басед социал 
полицy); Истраживања у социјалној политици – области, методе и етички принципи; Писање радова о исходима 
социјалне политике – развијање аргументације 
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