
Табела 5.2 Спецификација предмета  

Студијски програм/студијски програми: Мастер академске студије Социјалне политике, Социјалног рада и 

Насиље и држава  

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Теорије и политике правде  

Наставник (презиме, средње слово, име): Ђорђе М Павићевић, Бељинац Р. Никола, Биљана Ђорђевић, 

Тијана Докић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Циљ предмета:  

Општи циљ предмета је да опреми студенте знањем, разумевањем, компетенцијама, вештинама и 

аналитичким оруђима потребним за самостално критичко читање литературе, аргументовано разматрање 

проблема и анализу политика везаних за проблеме правде у друштву и глобално. Курс ће паралелно 

пратити теорије правде и бавити се анализом конкретних политика како би постигао циљ да студенти 

повежу теоријска и практична знања и разумеју место захтева за правдом у формулисању политика (на 

нивоу државе, региона, локалне самоуправе, уз прецизирање улоге администрације) и у датом 

институционалном окружењу. 

Исход предмета  

На крају курса очекује се да студенти буду оспособљени да препознају и анализирају различите захтеве за 

праведношћу, као и да разумеју које су институционалне, политичке и културне претпоставке за њихово 

остваривање. Поред тога, студенти ће савладати појмовни апарат који ће им омогућити да анализирају и 

критички сагледају норме и политике из перспективе праведног институционалног уређења друштва и 

неких аспеката глобалне правде. Студенти ће бити оспособљени и у анализи конкретних случајева из  

конкретне друштвене и институционалне праксе (државе, локалне самоуправе и улога администрације) у 

којима постоје основе да се ради о оправданим или неоправданим захтевима за правду. 

Садржај предмета 

Теме: Теорије и приступи; Социјална правда; Тржиште и редистрибуција; Правда и оспособљавање; 

Недискриминација и угњетавање; Правда и сиромаштво; Политике афирмативног деловања (позитивна 

дискриминација); Немоћни и маргинализоване групе; Култура и колективна права; Правда и заступање 

(патерналистичка моћ); Правда и медицинска нега; Глобална правда и прерасподела 

Литература 

Ђорђе Павићевић: Правда и политка, Фабрика књига, Београд, 2011  

Зборник текстова Савремене теорије правде, уредио Ђорђе Павићевић 

 

Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

2 

Вежбе: 

2 

Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе 

Предавања, дебате, анализа студија случајева и истраживачке студије (индивидуалне и 

колективне). 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Писање 5 есеја 50 усмени испт 50 

    

  ..........  

    

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писани испити, усмени 

испит, презентација пројекта, семинари итд......) 

Максимална дужина 1 страница А4 формата 

 

 


