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Циљ предмета 
Курс покрива теме из широко конципиране социјалне политике Европске уније, компаративно изучавање «европских 
социјалних модела», конвергенцију и координацију националних режима. Развој социјалне димензије ЕУ изучава се 
посредством институционалних оквира, уговора, извора комунитарног радног и социјалног права, Повеље о основним 
социјалним правима, итд. Координација система социјалне сигурности, стварање једнаких могућности за мушкарце и жене, 
здравље и безбедност на раду, радно право и услови рада, анализирају се у контексту директива, одлука, упутстава, препорука, 
резолуција и извештаја.  
Процеси креирања различитих области социјалне политике и њихова имплементација у сврху решавања актуелних проблема, 
приказани су са аспекта потребе изградње финансијски одрживих и ефикасних система социјалне сигурности у условима 
глобалних промена, ризика и изазова изградње "транснационалне социјалне државе". Посебан нагласак је на реформи 
социјалне политике Србије у контексту процеса придруживања и приступања ЕУ и усклађивању права са комунитарним 
прописима у области социјалне политике. 
Исход предмета  
Стицање широког опуса сазнања о социјалној димензији европских интеграција на путу изградње "европског социјалног 
модела" и модернизације националних режима. На тим основама развија се критички осврт на проблеме 
"транснационализације" и предности модела координације и конвергенције социјалне политике у Европи. Познавање основа и 
циљева секторских политика усмерено је ка схватању логике „решавања“ социјалних проблема, поимању социјалних ризика и 
изазова пост-индустријског развоја. Студије случаја националних режима и захтева који се тичу нових чланица, треба да 
послуже практичној примени стеченог знања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање - појмовна и теоријско-методолошка разграничења, Социјална димензија европских интеграција - 
историјски развој заједничке социјалне политике, Европска социјална политика од Рима до Нице, Врсте и извори комунитарног 
социјалног права, Зелена и Бела књига о социјалној политици, Повеља о основним социјалним правима, Протокол о социјалној 
политици, Повеља о основним правима, Устав, Европски социјални модели, Европски социјални модел – од идеје до 
транснационалне социјалне политике, Модернизација социјалне заштите и конвергенција система, Изазови демографских 
промена и координација пензијских система, Отворени метод координације и будућност здравствене политике, Тржиште рада, 
Европска стратегија запошљавања, социјални дијалог, Борба против сиромаштва и социјална укљученост, Заштита породице и 
деце, једнакост мушкараца и жена, род и родна равноправност. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 
3 

Вежбе: 
0 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
 

Методе извођења наставе 
предавања, тематске расправе и дискусије, писање есеја и семинарских радова, консултације 

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 ..........  
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