
Табела 5.2. Спецификација предмета  

Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  
Студијски програм : Мастер академске студије социологије 

Назив предмета: Миграције и одрживи развој 

Наставник/наставници: Проф. др Мирјана В. Бобић, проф. др Марија В. Бабовић и доц. др Милица З. 

Весковић Анђелковић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Завршене основне академске студије одговарајућег усмерења, усвојена знања из социолошких 

теорија на мастер нивоу. 

Циљ предмета 

Упознавање са основним везом савремених миграција са одрживим развојем, са становишта обнављања 

становништва, економског развитка и друштвеног благостања. Изазови социјалне интеграције имиграната. 

Исход предмета  

Теоријска знања о трендовима, облицима миграција и њиховој повезаности са одрживим развојем. 

Познавање метода и извора праћења миграторних кретања. Познавање савремених политика управљања 

миграцијама и институционалних оквира на домаћем и међународном плану. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са значајем савремених миграторних кретања становништва у контексту глобалних 

друштвених промена и трендова глобализације. Изучавање трендова миграција са становишта њиховог 

значаја за одрживи развој и проблема који настају у погледу социјалне интеграције миграната у 

савременим друштвима.Проучавање различитих облика миграција, од економских, преко оних 

мотивисаних потрагом за политичком заштитом, до присилних. 

Практична настава  

Семинари, дискусије, радионице које прате тематски предавања 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, домаћи радови, дискусије, радионице 



Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


