
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад 
Врста и ниво студија:Основне академске студије  
Назив предмета: Социјални рад са мигрантима 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Проф. др Вуковић Б. Дренка  
Статус предмета:изборни 
Број ЕСПБ:3 
Услов: 
Циљ предмета 
Циљ курса је оспособљавање за практичну примену стеченог знања у раду са мигрантима. Саставни део курса је пракса: у 
владиним и невладиним организацијама и институцијама, међународним организацијама, службама за пружање помоћи 
мигрантима, пројектима и акцијама на локалном и вишем нивоу.  
Исход предмета  
Од студената се очекује постизање предвиђеног нивоа теоријских сазнања, могућност примене специфичних метода социјалног 
рада са мигрантима, висок ниво креативности и иницијативе у решавању конкретних проблема, способност укључивања у 
програме и пројекте на локалном и ширем нивоу.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Упознавање са предметом, садржајем, методама и начином реализације циљева курса, Узроци и ефекти миграција, Миграционе 
политике, стандарди и заштита права миграната, Миграциони токови  у Србији, Социјални апекти миграционих кретања радне 
снаге, Насилне миграције у условима оружаних сукоба, Социјални проблеми, социјална искљученост и интеграција миграната 
(избеглица, расељених лица, повратника, тражиоца азила, породица миграната, ...), Сиромаштво, социјални ризици и социјална 
укљученост вулнерабилних група, Права и препреке у њиховом остваривању, Социјални рад са мигрантима, Програми помоћи 
и подршке мигрантима, Саветовање, подршка, превенција насиља и конфликата, 
Литература  
а) основна 
Дренка Вуковић, Социјални рад са мигрантима (ридер), Факултет политичких наука, Београд 
б) допунска 
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 
Избеглице, међународна заштита, правни положај и животни проблеми избеглица, прогнаника и расељених лица, Правни 
факултет, Факултет политичких наука, Институт за међународну политику и привреду, Београд, 1998 
Група аутора (1994), Како помоћи избеглицама, Институт за социјалну политику, Београд 
Останак избеглица у Србији (2005), Група 484, Београд 
Под ризиком: Социјална угроженост Рома, избеглица и интерно расељених лица у Србији (2006), УНДП Србија, Београд 
Ка белој шенгенској листи, (2005), Група 484, Београд 
Законодавство Србије о мигрантима  
Примери добре праксе – пројекти, студије случаја 
Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 
2 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
Предавања, практичан рад  

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    
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 
Максимална дужна 1 страница А4 формата 
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, 
предмет приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија. 
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, 
односно 5.1а. 

 
 


