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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-330 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Социјална политика Европске уније 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Супић Ј. Новица 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Европске интеграције, Економија рада Европске уније  
Циљ предмета: Циљ предмета је упозна студенте основним концептима и методама економије 
благостања и социјалне политике, развојем европских модела државе благостања и са улогом социјалне 
политике Европске уније.  
Исход предмета: Након успешног савладавања предмета, од студента се очекује да покажу знање и 
разумевање основних чињеница, концепата и принципа социјалне политике ЕУ као и способност да та 
знања примене у решавању  квантитативних и квалитативних проблема на овом и другим сродним 
подручјима. 
Садржај предмета 
Теоријска настава:  Концепт државе благостања и социјалне политике; социјална политика и тржиште 
рада; систем социјалне заштите; основе пензијског осигурања, основне здравственог осигурања; 
сиромаштво; социјална искљученост, економска неједнакост.  
Вежбе Европски модели државе благостања; процес конвергенције европских држава благостања; 
Европски социјални модел; подручја и механизми социјалне политике ЕУ; будућност социјалне 
политике ЕУ. 
Литература  
 Радић Јова (2011). Економија рада Европске уније и социјална политика Европске уније. Економски 

факултет Суботица  
Допунска литература: 
 Hantrais, L. (2007). Social Policy in the European Union. 3rd ed., Palgrave Macmillan 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активности у току предавања 6 Писмени испит  
Колоквијуми 52 Усмени испит 30 
Домаћи задаци 6   
Семинарски рад 6   
СВЕГА 70  30 

 


