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Циљ предмета 
Циљ предмета је да студенте упозна са комплексним процецом који мења карту света, да разлучи 
објективни, незаустављив процес од његове историјске форме, да се укаже на тенденције у развоју 
социјалне политике у контексту глобализације. 
Исход предмета  
Студент овог предмета ће стећи знања о теоријским контроверзама глобализације, новој 
међузависности света, глобализацији и регионализацији. Препознаће интеракцију унутрашњих и 
спољних сила у обликовању појединих друштава. Стећи ће продубљена знања о утицају 
глобализације на социјалну политику. Познаваће интерванцију државе и њених органа у 
задовољавању потреба становништва. Биће оспособљени за критичко мишљење и демонстрирање 
спосбности развијања аргумената, како вербално, тако и у писаној форми. Биће оспособљени да 
направе анализу и синтезу информација добијених из различитх извора. 
Садржај предмета 
Шта је глобализација – теоријске контроверзе; велики процеси интеграције – нова међузависност 
света; технолошки апсекти, еколошки и демографски аспекти; стварање глобалне економије; 
политички аспекти глобализације; културни аспекти глобализације; социјално-политички аспекти 
глобализације; актери глобализације; глобализација и међународне организације; глобализација и 
реформа социјалне политике; реформе социјалне политике и сигурност људи у контексту 
глобализације; глобализација и проучавање социјалне политике; Србија пред изазовима 
глобализације. 
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