
  

 

 

Назив предмета: Родне неједнакости и држава благостања 

Наставник или наставници: проф. др Марија В. Бабовић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ:  10 

Услов: Уписане докторске студије на Одељењу за социологију 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да понуди напредно знање о трансформацијама држава благостања из перспективе родних односа и феминистичке анализе о развоју 

и неједнакостима. У фокусу предмета је интеракција режима благостања и родних режима у областима које су од кључног значаја за заузимање 

социјалног положаја и заштите од социјалних ризика повезаних са запосленошћу, образовањем, социјалном и здравственом заштитом, као и ризика 

повезаних са животним циклусима и интимним, партнерским односима као и родитељством. 

Исход предмета  

Поседовање темељних знања о типовима држава благостања и њиховој интеракцији са родним режимима, манифестацијама родних неједнакости у 

различитим режимима благостања. Познавање процеса трансформације држава благостања и родних режима у контексту различитих политика, 

институција и мера. Вештине праћења стања према различитим димензијама користећи званичне изворе података, различите примењене 

методологије којима се прате родне неједнакости у различитим доменима интервенције државе благостања, те на основу којих се редефинишу 

политике родне равноправности у подручју ЕУ, Србије и државама Балкана.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 
Феминистичке теорије државе благостања, регулисање социјалних ризика и трансформација родних односа у кључним областима деловања државе 

благостања: образовању, запошљавању и раду, неплаћеном раду у домаћинтву и бризи о породици, приступу важним друштвеним ресурсима (попут имовине, 

финансијских тржишта, технологија) учешћу у различитим облицима политичке, економске и друштвене моћи. Фокус је на заштити од различитих социјалних 
ризика у контексту различитих модела држава благостања и ефектима те заштите по родне неједнакости, укључујући ризике од незапослености, сиромаштва и 

социјалне искључености, здравствене ризике, ризике од инвалидитета, ризике повезане са партнерским односима, породицом и родитељством, ризике повезане 

са мобилношћу и миграцијама и др.  
Настава подразумева менторско вођење кандидата/киња кроз литературу, методологије истраживања и праћења родних неједнакости у условима различитих 

држава благостања, подршку у анализи емпиријских података и приступу базама, подршку у анализи релевантних политика, дискусије и радионице у условима 

када има више кандидата/киња. 
Практична настава  
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Број часова  активне наставе   Теоријска настава: 15x5 Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Предавања, емпиријске анализе уз презентације кандидата/киња, дискусије, радионице. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) Испитни рад 50 поена, Усмени испит 50 поена 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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