
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма.  

Студијски програм : Основне академске студије социологије  

Назив предмета: Запосленост, социјални ризици и државе благостања 

Наставник/наставници: проф. др Марија В. Бабовић 

Статус предмета:  Изборни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов:  Одслушан курс из Увода у социологију 1, Увода у социологију 2, Класичних социолошких теорија и Савремених 
социолошких теорија 

Циљ предмета 

Да се стекну знања о структурним основама, историји, савременим облицима и процесима трансформације држава 
благостања у настојању да се становништво заштити од социјалних ризика у измењеним условима на тржишту рада.  
Фокус је на Европској Унији и Србији. 

Исход предмета  

Студенти поседују знања о најважнијим социјалним ризицима у савременим друштвима ЕУ, Северне Америке и Србије. 
Поседују корпус знања о структурним основама и начинима усклађивања економских и социјалних политика које су у 
основи држава благостања. Познају различите моделе држава благостања и уз компаративне увиде у могућности су да 
критички оцене њихове позитивне стране и слабости. Познају процесе трансформације држава благостања у услобима 
неолибералног капитализма и њихових ефеката на социијалну интеграцију и животне услове друштвених група. Могу да 
препознају у којим се конкретним политикама у ЕУ и Србији у вези са запошљавањем обликују и испољавају различити 
модели благостања у заштити од социјалних ризика повезаних са запосленошћу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Упознавање са историјом и теоријама држава благостања. Представљање типова држава благостања и упоредне социјалне 
политике, са фокусом на Европску унију и Србију. Проучавање утицаја трендова ширих друштвених структурних 
промена на трнасформације држава благостања. Проучавање стања и трендова у различитим областима друштва поезаним 
са тржиштом рада и запосленошћу, уз фокус на променама у социјалним ризицима и начинима на које државе благостања 
регулишу дате ризике. То обухвата теме попут образовања, постиндустријских тржишта рада и промене у обрасцима 
запослености те остваривању социјалних права на основу укључености у тржиште рада, социјално укључивање и 
смањење сиромаштва, заштита од ризика у старости. Важан аспект проучавања су и родне неједнакости у контексту 
образаца запослености и бриге о породици. На курсу се критички преиспитују тренодви промена у контексту дебате о 
повлачењу или адаптацији државе благостања у условима глобализације. 

Практична настава 

Настава на аудиторним вежбама тематски прати предавања, с тим да студенти/киње бирају уже теме и обрађују их кроз 
семинаре и презентације.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15x2 Практична настава:  15x2 

Методе извођења наставе 

Предавања, интерактивни облици наставе (дискусије, студије случаја, дебате). 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 50 

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 

 


