
 
Студијски програм: Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Социјална патологија 

Наставник: др Слађана С. Ђурић, редовни професор 

Статус предмета: Изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да се студенти упознају и усвоје основна знања из области социјалнопатолошких 

појава, као и обавештења о основним принципима социјалне контроле и превенције у овој области. 

Студенти би требало да разумеју феноменолошке карактеристике, учесталост појава и друштвене 

интервенције према социопатолошким понашањима. На тај начин се оспособљавају за препознавање 

појавних облика социјалнопатолошких појава и процеса. 

Исход предмета  

Студенти стичу темељно разумевање природе социјалнопатолошких феномена у савременом друштву, 

као и односа између одређених социјалних фактора (социодемографских и других) и 

најраширенијих поремећаја понашања. Код студената се развија критички однос и способност за 

сагледавање социопатолошких појава са аспекта професије менаџера безбедности. Усвојена 

знања и стечене вештине ће студентима омогућити препознавање појава, као и припремити их за рад са 

особама које испољавају девијантно понашање. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Предмет Социјална патологија обухвата упознавање са предметом ове дисциплине, појмовима 

друштвене девијације, друштвене дезорганизације и социјалне контроле, као и основним 

карактеристикама манифестовања најраспрострањенијих социјалнопатолошких појава (проституција, 

коцкање, самоубиство и покушај самоубиства, алкохолизам, наркоманија). 

 

Практична настава 

У практичном делу наставе студенти имају прилику да стечена теоријска знања продубљују 

у правцу истраживања конкретних облика социјалнопатолошких појава у савременом друштву. 
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Број часова  активне наставе: 
4/60 

Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

 

Методе извођења наставе 

Предавања са дискусијом, вежбе, презентације, консултације. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 + 10 писмени испит 20 

колоквијум-и 10 + 20 усмени испт 30 

 

 

  

 




