
 
Студијски програм/студијски програми: МАС социјалног рада, МАС социјалне политике 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије  
Назив предмета: Менаџмент социјалног рада 
Наставник (презиме, средње слово, име): Мирослав Љ. Бркић, Драгана В. Станковић 
Статус предмета: Обавезан 
Број ЕСПБ:6 
Услов: 
Циљ предмета: 
Овладавање савременим приступима менаџменту у социјалном раду, на нивоу заснивања и пружања услуга, 
управљања пројектним циклусима, прикупљања финансијских средстава, преговарања и лобирања. 
Исход предмета:  
Од студената се очекује да овладају основним методама и техникама процене потреба група корисника за 
услугама социјалног сектора у заједници, да овладају основним вештинама стратешког планирања у систему 
социјалне заштите и израде оперативних пројеката. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам менаџмента; Традиционалне и савремене теорије менаџмента; Аспекти квалитета услуга – успостављање и 
одржавање система квалитета; Стилови руковођења; Лидерство; Тимски приступ у социјалном раду; Методе и 
технике за идентификацију потреба (упитник, интервју, мапирање потреба, фокус и форум групе, анализа 
секундарних извора података); Презентација, модерација, визуелизација; Организационе вештине социјалног 
рада-припрема и вођење састанка; Основе стратешког планирања I део; Основе стратешког планирања II део; 
Оперативно планирање; Појам, методе, технике и вештине фундраисинга; Преговарање у социјалном раду. 
Лобирање и волонтерски менаџмент у социјалном раду. 
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 

Други облици наставе: 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   

 
 
 
 


