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Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Заступање у социјалном рад 
Наставник (презиме, средње слово, име): Мирослав Љ. Бркић, Драгана В. Станковић 
Статус предмета:Изборни 
Број ЕСПБ:5 
Услов: 
Циљ предмета: 
Стицањетеоријских и практичнихзнања и вештиназазаступањеинтересакорисникасоцијалнограда. 
Исход предмета:  
Од студената се очекује да разумеју смисао и садржај заступања у социјалном раду, да искажу практичне 
способности у идентификацији циљева, одабиру најподеснихих типова, стратегија и тактика у односу на циљну 
групу чији се интереси заступају. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Историјат заступања у социјалном раду; Појам и карактеристике заступања у социјалном раду; Заступање 
случаја; Заступање група; Унутрашње заступање; Остали типови заступања; Теоријске основе заступања; 
Заступање као кључна карактеристика социјалног рада; Професионалне и етичке дилеме у заступању; Особине 
доброг заступника; Процес заступања; Стратегије заступања; Тактика заступања. 
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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 

Другиоблицинаставе: 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 Завршнииспит поена 
активност у току предавања 5 писани испит 40 
практична настава 5 усмени испт  
колоквијум-и 30 ..........  
Семинарски рад 20   

 


