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Циљ предмета 
Изучавањем развоја социјалне политике наших народа студенти се упознају са схватањем и поимањем човека и 
друштва, релације човек-човек, и човек-друштво. Кроз настанак и развој наших народа од рода као друштвеног 
облика и форме живота до савремене државе.У том погледу стиче знања о улози појединца и његовој 
одговорности за себе и његове породице, помоћи друштва у опстанку сопственог народа и угрожених 
категорија.Упознаје се са традицијом, обичајем, религијом и улогом државе у делу животних услова људи као 
што су становање, образовање, лечења, рад и др.Као и остваривање социјалне сигурности од ризика болести, 
инвалидности, повреда, материнства, незапослености, сиромаштва и беде.Теоријом и праксом. 
Исход предмета  
Студент стиче знања о току социјално-економско-културног развоја народа коме припада као и односа наше 
државе (у овом делу) према другим државама кроз национално законодавство, билатералне, регионалне 
мултилатералне односе са другим земљама. На основу стеченог знања и теоријско-метедолошких способности 
помаже друштвеној пракси, просветитељски делује у средини живота и рада кроз обликовање друштвеног 
живота(обичај и правна норма) у циљу просперитета, сарадње и благостања на основама личног рада и 
одговорности као и одговорности друштва за своје чланове на основама рада, солидарности, социјалне правде, 
хуманизма и слободе као трајних вредности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
1.Основне категорије и појмови, периоди у развоју Србије, 2. Политика и политички процеси као фактор 
социјалне политике Србије, 3. Становништво као фактор социјалне политике Србије, 4. Наука, идеологија, 
обичај и традиција као фактор социјалне политике Србије, 5. Средњевековна Србија, 6. Социјална политика 
између два светска рата, од Другог светског рата до 2006.године, 7.Провера знања, 8. Сиромаштво у Србији, 9. 
Незапосленост у Србији, 10. Социјалне неједнакости у Србији, 11. Социјална политика и тржиште у Србији, 12. 
Принципи социјалне политике Србије, 13. Социјални дијалог, 14. Савремена социјална политика, 15. Провера 
знања. 
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