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Циљ курса Религија и социјална политика је да студенте мастера упозна са основама религијских 

учења, њиховом настанку и значају за човека. Да током курса студенти уоче сличности и разлике 

између религија и да им се приближе оне вредности које без разлике ни у једној средини не 

изазивају конфликте и сукобе. То се пре свега налази у делу социјалних вредности као што су: 

брак, породица, шира крвносродничка група, образовање лечење, заштита и сл. Кроз курс ће се 

студенти упознати са овим садржајима код десетак светских религија. С друге стране Социјална 

политика као научна дисциплина изучава услове који се тичу живота човека. У том делу у погледу 

на појединца, брак, породицу, рад, образовање, лечење и др налази се међусобна повезаност  ове 

две целине, сједне стране социјално у религијском и социјално у политичком. 
Исход курса ће омогућити студентима да стекну знања о религијама, да уоче како су и зашто 

настале, шта су једна од друге преузимале и на основу тога ће бити у стању да да из другог 

неконфликтног угла у пракси и широј јавности делују просветитељски. Са друге стране социјални 

садржаји који чине језгро религијских учења показују оправданост и значај развијања науке 

социјалне политике и њене праксе. У крајњој линији курс треба да омогући да студенти повежу  

стечена теоријска знања из ове две области и помогну друштвеној пракси да се развија култура 

рада, толеранције, хуманизма, солидарности и слободе. 

Садржај предмета: Oсновни појмови: религија, социјално, политика, социјална 

политика.Предрелигиозни период и настанак религија. Социјална и природна условљеност 

настанка  религија. Религијске вредности у функцији социјалног живота.Религијско милосрђе и 

секуларна солидарност. Религијске норме и друштвени живот.Религија као трансформација од 

божанском ка земаљском.Социјалне вредности у староегипатској реигији. Социјалне вредности у 

јудаизму, хришћанству и исламу. Социјалне вредности у хиндуизму, будизму и конфучијанству. 

Социјалне вредности таоизма, сикизма и шинта. Однос религије и социјалне политике. 
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Предавања:2 Вежбе:1 Други облици наставе: Студијски 

истраживачки рад: 1 

 Методе извођења наставе: Предавања, презентације (округли сто, дебате) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

семинар-и 10 усмени испт 20 

 

 


