Назив предмета: Компаративна анализа социјалних модела
Наставник или наставници (презиме, средње слово име): Чекеревац Ш. Ана, Перишић Д. Наталија
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 10
Услов:
Циљ предмета:
Предмет је усмерен ка сагледавању теоријских класификација савремених социјалних модела у свету,
анализи критеријума, реалних претпоставки и препрека различитих класификација. Европски, амерички и
азијски социјални модели представљени су са аспекта основних идеологија, социјалних вредности,
организације пружања социјалних услуга и накнада, као и адаптација у пракси. Актуелне реформске
промене садржаја и програма држава благостања сачињавају оквир разматрања потенцијалног
приближавања социјалних модела у будућности.
Исход предмета:
Развијање научно-истраживачких капацитета у области компаративне социјалне политике, критичких
ставова и аргументације кандидата у вези са савременим груписањем националних социјалних држава;
уочавање теоријских и практичних противуречности, предности и недостатака; поимање основа и
стратешких праваца развоја у будућности; студије случаја типичних земаља-представница модела;
интегрисање стечених сазнања у праксу и реализација научних и апаликативних истраживања.

Садржај предмета:
Класични теоријски приступи класификацијама социјалних држава (Виленски и Лебо, Титмус, ЕспингАндерсен) – Савремени светови благостања (Боноли, Корпи и Палме, Ферера, ...) – Феминизам и
радикални приступи – Европски социјални режими (нордијски, англо-саксонски, континентални,
медитерански и источно-европски) – Уобличавање јединственог европског социјалног модел (ОМК) –
Амерички социјални модел – Aзијски социјални модели – Примери мешовитих система – Студије случаја
– Емпиријски докази и дилеме – Претпоставке за „реалне“ класификације држава благостања –
Детерминанте промена у савременим условима.
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Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:

предавања:

Студијски истраживачки рад:

Предавања, тематске расправе и дискусије, писање есеја / семинара, консултације, истраживачки рад.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Активности у току предавања: 5; практична анстава: 10; писмени испит: 20; усмени испит: 40

