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Врста и ниво студија:Мастер академске студије  
Назив предмета: Миграциона политика 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Aна Чекеревац Драгана Станковић  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљеви курса усмерени на критичко промишљање и разраду конкретних питања у оквиру широког спектра тема које 
се тичу миграционе политике.  

Исход предмета  
Cтицање теоријско- методолошка основа за разумевање савремених токова миграционих кретања у оквиру 
миграционих политика (глобалних, регионалних, националних). Индивидуални радови треба да покажу ниво 
аналитичког и критичног знања у разради решавању конкретних проблема, са нагласком на актере у креирању 
адекватне политике и проблеме који се тичу последица насилних и добровољних миграција. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање – појмовна, теоријско-методолошка објашњења, Детерминанте глобалних, регионалних и 
унутрашњих миграција, Глобално кретање фактора производње, капитала и радне снаге, Међународни стандарди 
миграционих политика, Миграциона политика ЕУ, Примери "добре праксе" интеграционих политика, Миграције у 
условима економске кризе, Токови и садржај миграционих кретања у Србији, Миграција радне снаге, "Одлив 
мозгова" (узроци, последице, могућности повратка), Насилне миграције у условима оружаних сукоба (избеглице, 
расељена лица), Правни и институционални оквир миграционе политике у Србији, Перспективе и стратегијске основе 
решавања проблема миграната, Миграциона политика у пракси . 
Литература  
а) основна 
Дренка Вуковћ, Миграциона политика (ридер), Факултет политичких наука, Београд; 
Чекеревац, Ана (1998), Међународне миграције, Социјална политика и социјални рад, бр.2, Београд: Савез друштава 
социјалних радника Републике Србије и Удружење стручних радника социјалне заштите Републике Србије 
Гречић, Владимир. и др. (1998), Југословенске спољне миграције, Савезно министарство за рад, здравство и социјалну 
политику, Институт за међународну политику и привреду, Савезни завод за тржиште рада и миграције, Београд; 
Гречић, Владимир (1996), Миграције високостручних кадрова и научника из СР Југославије, Савезно министарство за 
развој, науку и животну средину, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 
б) допунска 
Drenka Vukovic (2006), Unemployment and migrations of labor force from Serbia to the EU member states, South-East 
Europe Review for Laboor und Spcial Affairs -SEER 4/05, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf,  
Drenka Vukovic, (2002), The position and problems of refugees in Serbia, South-East Europe Review for Laboor und Social 
Affairs -SEER 4/05, Hans Böckler Stiftung, Düsseldorf, str. 5-10.  
Pod rizikom: Socijalna ugroženost Roma, izbeglica i interno raseljenih lica u Srbiji (2006), UNDP Srbija, Beograd 
Vladimir Grečić, Upravljanje znanjem i nova strategija »korišćenja umova« iz dijaspore, (autorski tekst),  
Vladimir Grečić, Brain drain in Serbia and Montenegro: the role of return migrant professionals in the process of transition, 
www. osservatiorioblanco.it 
Станковић, Д. (2009). Реперкусије светске економске кризе на токове миграција, У: Д. Вуковић, М. Арандаренко (ур), 
Социјална политика и криза  (стр. 155 - 171). Београд: Факултет политичких наука. 
Станковић, Д. (2011), Одлив мозгова као губитак и (или) добитак за земљу порекла, У: И. Вујачић (ур), Годишњак 
Факултета политичких наука 5, 2011 (стр. 515-527). Београд: Факултет политичких наука. 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, везбе, расправе, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 30+30 ..........  
семинар-и    

 
 


