СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
И СОЦИЈАЛНИ РАД
Студијски програм Социјална политика и социјални рад
настао је као резултат рада на TEMPUS пројекту „Јачање
високог образовања у области социјалне политике и
социјалне заштите”, који је финансирала Европска комисија EACEA са циљем јачања високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада, успешног
повезивања студијског програма са потребама у домену социјалне заштите и са потребама на тржишту рада.

СТУДИЈЕ
Трајање – 4 године
Академски назив: дипломирани социјални радник
Предмети су конципирани тако да обезбеђују теоријско и практично оспособљавање студената за разумевање комплексности социјалног рада као научне
дисциплине и професије, али и за стицање знања и
развијање способности и вештина заступања, усмеравања и примене социјалних политика.

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И СОЦИЈАЛНИ
РАД ЈЕ ЗА ВАС АКО ЖЕЛИТЕ ДА САЗНАТЕ:
•

•
•

како се идентификују, анализирају и објашњавају
проблеми друштвене неједнакости, сиромаштво,
незапосленост, као и процеси дискриминације,
маргинализације и социјалне искључености;
како се различите мере социјалне политике примењују у контексту пружања услуга социјалног рада;
како се решавају етички проблеми на основу познавања и поштовања културолошки условљених различитости;

•
•
•
•

како функционише и ко финансира процес формулације и имплементације мера социјалне политике,
у чијем оквиру се пружају услуге социјалног рада;
који су начини оспособљавања за тимски рад,
међупрофесионалну сарадњу и теренски рад;
који се приступи, методе и технике процене примењују у социјалном раду са децом и
одраслима из различитих угрожених група;
како се прате и евалуирају примењене интервенције...

ПРАКСА
Сарадња са институцијама: центри за социјални
рад, установе за социјалну заштиту и ресоцијализацију, Национална служба за запошљавање,
локалне и националне организације из домена
социјалне политике и социјалног рада.

МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И СТИПЕНДИЈЕ
Добијање Еразмус+ стипендије омогућава студентима да један семестар или школску годину
проведу на неком иностраном универзитету и да
им ти испити буду признати.

ШТА ПОСЛЕ?
Свршени студенти социјалне политике и социјалног
рада могу своје запослење пронаћи у широком спектру друштвених институција. Могу се запослити пре
свега у центрима за социјални рад, али и у осталим
институцијама које пружају услуге социјалног рада
(са појединцем, групом или заједницом) различитим
категоријама корисника (рад са децом, старима, особама са инвалидитетом, делинквентима, зависницима, старима и сл.); у домовима и прихватилиштима за
децу без родитељског старања и са поремећајима у
понашању, у геронтолошким центрима, домовима за
збрињавање одраслих итд.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ
Интегрисани тест знања из социологије и психологије (стеченог по средњошколским програмима). Полагање је у писаној форми и траје 90
минута. Максималан број поена је 60.

