
Табела 5.2. Спецификација предмета  

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

Назив предмета: Дијаспора и јавне политике 2 

Наставник/наставници: Доц. др Милица З. Весковић Анђелковић и проф. др Мирјана В. Бобић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: положен испит Миграције и одрживи развој 

Циљ предмета 

Циљ предмета јесте да студенти који су завршили основне студије социологије и слушали предмет 

Дијаспора и јавне политике, учврсте и допуне своје знање из ове области упознајући се са конкретним 

примерима из праксе. 

Исход предмета  

Студенти ће бити у могућности да увиде различите начине креирања јавних политика које се тичу 

дијаспоре, препознати извесну типологију, сличности и разлике ових политика и да прате њихове 

ефекте. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

На часовима теоријске наставе студенти ће се упознанати са начином креирања јавних политика према 

дијаспори. Нагласак ће бити на разумевању самог појма дијаспоре и важности идентитета и потребе 

учешћа њених чланова у развоју матице. Затим је предвиђена презетација процеса креирања јавних 

политика у смислу доношења и усвајања Стратегије као и усвајање Аката њене примене. Стратегије 

управљања миграцијама донесене и ревидиране у више наврата у Србији, биће презентоване 

студентима, уз истицање важности других докумената јавне политике који су подједнако важни за 

сарадњу са дијаспором. Такође, студенти ће се упознати и са политикама према дијаспори које имају 

друге државе, што је важно ради могућности упоређивања и покушаја измене важећих стратегија у 

земљи.  

Практична настава  

На аудативним вежбама студенти ће имати прилике да читају документа донесена од стране државе 

Србије, а која се односе на дијапору. Такође, предвиђена је и интерпретација политика других држава, 

ради могућности упоређивања са домаћим политикама 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава: 15x2 

Методе извођења наставе 

Настава ће се изводити кроз сталну интеракцију са студентима, радионице, предлоге практичних 

пројеката, посете институцијама и организацијама, гостујућа предавања  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 



активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 60 

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 

 


