
 

Студијскипрограми: МАС политик. - студије рода,  МАС соц. пол, МАС соц. рада 
 Врстаинивостудија: Мастер академске студије 

Називпредмета: Политике родне равноправности 

Наставник (Презиме, средње слово, име): Трговчевић Митровић М. Љубинка, Захаријевић С. Адриана 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Циљ предмета: Курс се бави  историјском и компаративном анализом друштвеног и економског положаја жена данас и то у 
јавној сфери кроз параметре образовања, економске не/зависности и кроз показатеље позиција одлучивања,  и у приватној сфери 
кроз улоге старања у породици, појаве насиља у породици, троструког радног времена, итд.  Такође се разматрају механизми 
родне равноправности, међунардне конвенције и компаративна искуства, пре свега регионална, с нагласком на процесима 
увођења механизама родне равноправности код нас. Циљ  курса јесте да поред теоријских сазнања о основној теми курса, да
полазници стекну практична знање из области примене међународних конвенција и механизама родне равноправности, кроз 
праксу у владиним телима и невладиним организацијама. 

Исход предмета:Студенти/студенткиње треба да усвоје основна теоријска знања о политикама родне равноправности, као и да 
развију умеће праћења и разумевања статистичких и других показатеља друштвеног и економског положаја жена данас, у свету 
и код нас. На вежбама и пракси у не/владиним организацијама студенти/студенткиње треба да развију способност да користе и 
критички анализирају стручну литературе, прикупљају, систематизују и адекватно тумаче и представљају податке и резултате 
сопствених истраживања. 

Садржајпредмета:Механизми  родне равноправности и међународне конвенције о правима жена. Историја феминистичког 
покрета у освајању родне равноправности. Образовање као параметар родне равноправности: историјски аспект, Миленијумски 
циљеви и глобални тендови. Женска људска права и насиље над женама. Етика бриге – феминистички приступ. Родитељство и 
репродуктивна права жена. Економски положај жена: од права на рад до транзиције. Женско здравље и нове биотехнологије. 
Жене, политика и позиције моћи. Национални планови акције- родни аспект. Вежбе: Посета НВО (АСТРА, АЖЦ) и  државним 
институцијама које се баве проблемима родне равноправности (Управа за родну равноправност Републике Србије,  Повереница 
за равноправност грађана) 
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Бројчасоваактивненаставе Остали часови 

колоквијуми Предавања: 2 Вежбе:2 Другиоблици 
наставе: 

Студијски истраживачки рад: 

Методеизвођењанаставе: предавања, вежбе, студентске презентације,панели 
Оценазнања(максималнибројпоена100) 
Предиспитнеобавезе поена Завршнииспит поена 
активностутокупредавања 20 Писмени испит 40 
Практичнанастава  20 Усмени испит  
колоквијум-и  20   
семинар-и    


