Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми :Социјална политика и социјални рад

Врста и ниво студија:Основне академске студије
Назив предмета: Савремени социјални проблеми
Наставник (Презиме, средње слово, име): :проф. Др Кочовић П. Драгослав (предавања), асистент мр Перишић Д. Наталија
(вежбе).

Статус предмета:Обавезни
Број ЕСПБ:6
Услов:
Циљ предмета
Основни циљеви овог програма је да се студенти свестрано упознају са различитим аспектима социјалних проблема са којима ће се
сусретати у пракси као социјални радници. Овладавње научним теоријским, методолошким и апликативним сазнањима о социалним
проблемима омогућиће са студентима да се у будућности баве истраживањима, презентацијама, израдом програма и пројеката
усмерених ка превенцији, утицају на јавно мњење и политику локалних и других заједница и јавних институција према социјалним
проблемима.

Исход предмета
Студенти би требало да овладају теоријским и емпиријским сазнањима науке о социјалним проблемима савремених друштава, са
посбеним увидом на ситуацију у Србији мултидисциплинарним основама. На основу сазнања о природи, узроцима и последицама
социјалних проблема оспособиће се да у пракси прате, анализирају, истражују и извештавају о различитим типовима актуелних
социјалних проблема у локалним и другим заједницама. Знања о видовима друштвених реакција на социјалне проблеме а нарочито
социјалних установа и социјалног рада може се корисити при изради различитих развојних пројеката, програма и мера превенције и
превазилажења друштвених девијација, посебно на локалном плану. Студенти ће стећи умеће даљег развоја професионалног сазнања
о социјалнм проблемима и наставак студија.
Садржај предмета
Теоријска настава
Помовно-категоријалне основе разумевања социјалних проблема и различити аспекти проучавања социјалних проблема, Појам
социјалних проблема и везе са појмовима друштвених криза, друштвених дезорганизација и друштвених девијација, Општи типови и
типологије социјалних проблема, Социјално-политички приступи и схватања социјалних проблеma, Социјално-патолошке теорије о
социјалним проблемима, Сиромаштво, Незапосленост , Старост и старење становништва, Популациона “експлозија” и депопулација,
Избеглиштво, Друштвене дезорганизације, Организовани криминал, Трговина људима и проституција.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, семинари, теренски рад, консултације, посете установама или посебним програмима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

поена
10
40
10

Завршни испит
писмени испит
усмени испт
..........

поена
40

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари
итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет

приказује само један пут. Књига предмета представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

