
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Студијски програм: Социологија 

Основни студиј Прва година студија 

Пун назив 
предмета 

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА РС/БИХ 

Катедра  Катедра за социологију -Филозофски факултет Пале 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

СО 2-2 обавезан II 7 

Наставник/ -ци Проф. др Миланка Миковић 

Сарадник/ - ци  

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење 
студента (у сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So
1 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

2 3 0 2*15*1 3*15*1 0 1,8 

укупно наставно оптерећење (у сатима, 
семестрално)  

2*15 + 3*15 = 75(W) 

укупно студентско оптерећење (у сатима, 
семестрално)  

2*15*1 + 3*15*1 = 75 (T) 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
                                                           75+75=150(Uop) 

Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да: 
1. упозна основне појмове социјалне политике, 
2. савлада потребна теоријска знања из области социјалне политике,  
3. има развијен критички однос према институцијама социјалне политике 
4. разумевање реформи социјалне политике у савременом свету 

Условљеност нема 

Наставне 
методе 

Предавања, вежбе, рад у групи 
 

Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Основни појмови из социјалне политике 
2. Предмет социјалне политике као науке 
3. Општи принципи социјалне политике 
4. Основни чиниоци социјалне политике 
5. Социјално политичке доктрине и теорије  
6. Међународна сарадња и носиоци међународне социјалне политике 
7. Социјални проблеми 
8. Друштвене девијације  
9. Социјална сигурност по основу рада  
10. Здравствена заштита и здравствено осигурање 
11. Пензијско иинвалидско осигурање  
12. Социјална заштита 
13. Заштита бивших бораца, војних и цивилних инвалида рата и избјеглица  
14. Социјално-политички аспект образовања 
15. Социјално-политички аспекти стамбене политике 

 

Обавезна литература  

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
Странице (од-до) 

Гавриловић, А.  Социјална политика, Бања Лука: Народна и 2005 1-355 



универзитетска библиотека Републике Српске 
Милосављевић, М.  Социјални рад на међи векова, Београд: Драганић 2002 1-300 

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач 
Годин

а 
Странице (од-до) 

    

    

Обавезе, 
облици 
провјере 
знања и 
оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

Предиспитне обавезе 

нпр. присуство предавањима/ вјежбама 10 10% 

нпр. позитивно оцјењен сем. рад/ пројекат/ есеј 20 20% 

нпр. студија случаја – групни рад   

нпр. тест/ колоквијум 20 20% 

нпр. рад у лабораторији/ лаб. вјежбе    

нпр. практични рад   

Завршни испит 

нпр. завршни испит (усмени/ писмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100 % 

Web страница http://www.ffuis.edu.ba 

Датум овјере (унијети задњи датум усвајања овог силабуса на сједници Вијећа) 
 


