
Студијски програм/студијски програми: Основне академске студије специјалне едукације и рехабилитације (модули: Инклузивно 

образовање, Вишеструка ометеност, Логопедија) 

Врста и ниво студија: Основне академске студије – студије првог степена 

Назив предмета: Социјална патологија (Сер.соцп.3.1.) 

Наставник:  Ксенија Б. Колунџија 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: - 

Циљ предмета 

Студенти кроз програм треба да: упознају предмет, циљеве и методе социјалне патологије као науке о друштвеним девијацијама; 

стекну знања о различитим теоријским схватањима друштвених девијација; упознају феноменологију и етиологију друштвених 

девијација; разумеју социо-културни контекст «света социјалне патологије»; разумеју узрочно-последичну везу између појединих 

друштвених девијација; и стекну знања о карактеру и моделима односа друштва према  друштвеним девијацијама. 

Исход предмета  

Усвојена знања омогућавају студентима упознавање са проблематиком социјалнопатолошких девијација чије познавање је значајно за 

разумевање етиологије и феноменологије криминалитета 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1) Појам, предмет, циљеви и методе социјалне патологије; 2) Критеријуми друштвене девијантности и нормалности; 3) Општи типови 

друштвених девијација; 4) Појам социјалног проблема; 5) Маргинализација, социјална искљученост и друштвене девијације; 6) 

Теоријске перспективе социјалне патологије: био-антрополошка теорија, позитивизам – теорија аномије, функционализам, теорије 

девијантних субкултура, теорија етикетирања, социјално-антрополошка теорија;  радикално-критичке теорије, теорије социјалне 

контроле; 7) Феноменологија друштвених девијација и социјалних проблема: сиромаштво, криминал и друштвене агресије, насиље 

над децом, малолетничко преступништво, вандализам, просјачење/скитња/бескућништво, коцкање, самоубиства, извитоперења 

сексуалних потреба и проституција, друштвене дезорганизације (корупција и криза породице), алкохолизам, зависност од 

психоактивних супстанци. 

 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Анализе социјалнопатолошких појава.  

Литература  
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

15 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

 

Методе извођења наставе предавање, модификовање предавање, студија случаја. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 


