
 
 

Студијски програм/студијски програми: МАС социјалне политике 
Врста и ниво студија:Мастер академске студије  
Назив предмета: Демографски процеси и социјална политика 
Наставник (презиме, средње слово, име): Радивојевић М. Биљана, Пантелић Ж. Марина  
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: 
Циљ предмета:  
Циљ је савладавање основних области изучавања у науци о становништву. Он првенствено обухвата 
природно кретање становништва (рађање и умирање) и миграције. У оквиру ових области савладавају се и 
основни показатељи, методи и технике који се користе у демографској анализи. Следи област демографских 
структура, од којих се највећа пажња посвећује основним структурама, а то су старосна и полна. Пројекције 
становништва су такође део програма кроз основну методологију израде, али и анализу постојећих, 
званичних пројекција. И најзад, упознавање са основним популационим трендовима у Србији, али и Европи 
и свету. Циљ програма је стицање општих и специфичних знања о становништву која се могу применити у 
бројним областима људске делатности, а често су основ за изучавања у оквиру других научних дисциплина. 
Исход предмета:  
Исход учења је стицање знања из теоријске, примењене и посебне демографије, као и демографске анализе.  
Савладавање основних демографских показатеља, метода и техника које су основ демографских, али и 
мултидисциплинарних, истраживања о становништву. Сагледавање демографског развитка у Србији из угла 
актуелног стања, узрока и последица промена у њеној популацији, будућих перспектива и циљева и мера 
политике према становништву. Такође стицање знања о европским и  светским популационим трендовима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Уводно предавање-појам демографије, предмет изучавања, подела на гране, демографска истраживања, 
демографски метод, извори података о становништву, Значај становништва, Актуелни трендови и развој 
становништва у прошлости, Методи посматрања и методи анализе у демографији, Основни показатељи у 
демографској анализи, Природно кретање становништва – рађање, умирање, природни прираштај, Смртност 
становништва показатељи, анализа, трендови, Фертилитет становништва – појам, детерминанте 
фертилитета,показатељи,анализа, трендови, Миграције становништва – појам, подела, анализа,теорије, 
Структуре становништва - значај демографских структура, веза демографских структура и кретања 
становништва, старосна и полна структура,  процес демографског старења. Пројекције становништва - појам, 
значај, основна методологија, анализа резултата пројекција становништва Србије, Карактеристике 
демографског развитка у Србији, Популациона политика. 
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Број часова активне наставе  

Остали часови Предавања: 
2 

Вежбе: 
2 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 
1 

Методе извођења наставе 
Предавања, вежбе, тематске расправе, консултација 

Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 10 писани испит  
практична настава  усмени испт 50 
колоквијум-и  ..........  
семинар-и 40   

 


