Спецификација предмета за књигу предмета

Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Број ЕСПБ
10
Услов
Циљ
предмета

Исход
предмета

Специјалистичке струковне студије права
Специјалистичке струковне студије
Право социјалне заштите
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

Подизање научних способности и академских вештина са циљем оспособљавања за
научни и стручно-практични рад у области права социјалне заштите (у правосуђу,
адвокатури, институцијама социјалног осигурања, установама социјалне заштите и
државним органима); развијање способности студената за перманентно и
самостално стручно усавршавање
Оспособљеност за савладавање осталих предмета студија и стручни рад ; развијање
аналитичког мишљења и креативних способности које ће студентима омогућити
самостално осмишљавање појединачних правних аката у области права социјалне
заштите

Садржај предмета
Теоријска
Савладавање основних појмова и правних института везаних за право социјалне
настава
заштите, проучавање настанка и основних тенденција у развоју ове гране права;
упознавање са системом социјалног старања у Србији, правима из социјалног
старања, установама социјалне заштите, остваривањем и заштитом права из
социјалног старања и надзором над радом установа социјалне заштите
Практична Приказ и анализа посебне заштите деце и породице (систем друштвене бриге о
настава
деци и породици у Србији, право на финансијску подршку породици са децом у
(вежбе,
Србији); Приказ и анализа система социјалне заштите бораца, инвалида и жртава
ДОН,
оружаних сукоба; Вежбање у сачињавању појединачних правних аката; Укључивање
студијски
стручњака из праксе у практичне аспекте наставе како би се код студената
истражива- успоставила јасна спознаја о практичним аспектима појединачних теоријских знања
чки рад)
Литература
Сенаф Јашаревић, Социјално право, Нови Сад, 2013.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
4
2
10
Методе
извођења
наставе

- предавања
- вежбе
- часови семинара (презентација и дискусија семинарских радова студената)
- индивидуалне консултације
- истраживачки пројекат (рад студената у истраживачким групама)

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
10
усмени испит
50
Колоквијуми
20
Семинари
10
Списак тема по недељама
1
Појам, циљ, предмет, елементи,
значај и метод права социјалне
заштите; Однос права социјалне
заштите са другим гранама права
2
Извори права социјалне заштите домаћи и међународни
3
Социјално старање (социјална
помоћ) - појам и смисао
4
Заштита од сиромаштва и систем
социјалног старања у Србији;
5
Права из социјалног старања материјално обезбеђење, додатак
за помоћ и негу другог лица, помоћ
за оспособљавање за рад
6
Права из социјалног старања помоћ у кући и дневни боравак,
привремени
смештај
у
прихватилишту
и
прихватној
станици; смештај у установу
социјалне заштите; смештај у другу
породицу
7
Права из социјалног старања право на опрему корисника за
смештај у установу социјалне
заштите или другу породицу;
једнократна
помоћ;
услуге
социјалног рада
8
Установе социјалне заштите - Завод
за социјалну заштиту, Центар за
социјални рад; Установе за смештај
корисника; Установе за дневни
боравак и помоћ корисника
9
Остваривање и заштита права из
социјалног старања
10
Надзор над радом установа
социјалне заштите;
11
Посебна заштита деце и породице у
упоредном праву
12
Систем друштвене бриге о деци и

13
14

15

породици са децом у Србији
Права на финансијску подршку
породици са децом у Србији
Социјална
заштита
бораца,
инвалида и жртава оружаних
сукоба
Семинарски радови и евалуација
наставе

