
 
Студијски програм/студијски програми: ОАС социјалне политике и социјалног рада, ОА међународне студије 
Врста и ниво студија: основне академске студије 
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Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: 
Циљ предмета 
Курс покрива теме из широко конципиране социјалне политике Европске уније, компаративно изучавање „европских 
социјалних модела,” конвергенцију и координацију националних социјалних режима. Развој социјалне димензије ЕУ 
изучава се посредством институционалних оквира, уговора, извора комунитарног радног и социјалног права, Повеље о 
основним социјалним правима радника, 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.” 
Исход предмета 
Студенти ће стећи сазнања о социјалној димензији европских интеграција на путу изградње “европског социјалног 
модела” и модернизације националних режима. На тим основама, биће у могућности да развију критички осврт на 
проблеме “транснационализације” и предности модела координације и конвергенције социјалне политике у ЕУ. 
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  
Европски социјални модел(и); Социјална политика Европске уније од Рима до Лисабона; Отворени метод координације у 
социјалној политици ЕУ; Социјална димензија Стратегије „Европа 2020”; Утицај економске кризе на социјалне системе у 
ЕУ; Слобода кретања радника, трансфер социјалних права, проблеми радника миграната; Правни оквир и комунитарне 
активности у областима побољшања радних и животних услова; Европска политика запослености, (не)запосленост у ЕУ, 
рањиве групе на тржишту рада; Обрасци породичних односа и зачеци породичне политике ЕУ; Социјална права жена, 
једнак третман жена и мушкараца и маинстреаминг полова; Демографски трендови у ЕУ и политика старења; Сиромаштво 
и социјална искљученост у државама чланицама; Политика социјалне укључености, социјалне мреже, шеме минималне 
помоћи 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
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