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ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ 
 Како би студент знао шта се од њега очекује током школске године прво 
предавање из сваког обавезног и изборног предмета започиње уводом у 
предмет од стране наставника. То подразумева:  
1. упознавање студената са садржајем предмета из теоријског и практичног 
дела, 

2. навођење литературе потребне за припремање испита,  
3. упознавање студената са предиспитним обавезама и начином њиховог 
остваривања, 

4. упознавање са условима и начином полагања испита, 
5. саопштавање осталих релевантних информација у вези права и обавеза 
студента у оквиру датог предмета.    

 
БИРАЊЕ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА 

 Изборни предмети на Студијском програму Дефектологија, Модул 
Превенција и третман поремећаја понашања реализују се у седмом и осмом 
семестру четврте године основних академских студија.   
 У оквиру три изборна блока постоји шест предмета, односно сваки блок 
садржи по два предмета. Изборни блок 9 укључује предмете Жене и затвор и 
Медији и друштвене девијације, Изборни блок 10 Психопатологија зависности и 
Професионално оспособљавање осуђених, а Изборни блок 11 обухвата 
предмете Права осуђених лица и њихова заштита и Примењено позориште у 
раду са децом и омладином. Студент бира по један предмет из сваког изборног 
блока.  

Изборни предмети се бирају приликом уписа године студија.   
 У случају да студент жели да одустане од изабраног предмета то може 
учинити након прве недеље похађања наставе. Други изборни предмет може 
уписати само током друге недеље наставе изборних предмета тако што ће 
Студентској служби Факултета доставити:  
- Захтев за промену изборног предмета и  
- доказ о уплати накнаде трошкова за промену изборног предмета у износу од 
3.000,00 динара, а уплата се врши на текући рачун Факултета.  
Детаљније информације о изборним предметима можете пронаћи на наредним 
страницама Водича за студирање. 

 
ПРИЈАВА ИСПИТА, УПИС ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ И ДОСТУПНОСТ 

ИНФОРМАЦИЈА  
Пријава испита се врши електронским путем. Прве две пријаве испита су 

бесплатне, а трећа и све следеће пријаве испита се плаћају. Цена пријаве је 
700,00 динара, а уплата се врши на текући рачун Факултета.  

Све информације у вези предавања, вежби, испита, конкурса, активности 
Студентског парламента и других активности на Факултету можете пратити на 
сајту Факултета, Вашем е-Студент налогу и Twitter налогу Факултета. 
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Распоред предмета по семестрима четврте године основних академских 
студија Студијског програма Дефектологија 

Модул: Превенција и третман поремећаја понашања 

Р.бр. Назив предмета Семестар 
Статус 

 предмета 
ЕСПБ 

1. 
Методски приступи у третману 
поремећаја понашања 

VII, VIII O 7 

2. Виктимологија VII О 4 

3. 
Методика социјалног и 
педагошког рада са децом и 
породицом 

VII, VIII О 7 

4. 
Методе третмана малолетничке 
делинквенције 

VIII О 4 

5. 
Теоријски приступи у пеналном 
третману 

VII, VIII О 6 

6. Методе пеналног третмана VII, VIII О 7 

7. Пенологија VII, VIII О 6 

8. 
Предмет изборног блока 9 (Жене 
и затвор; Медији и друштвене 
девијације)  

VII И 5 

9. 

Предмет изборног блока 10 
(Психопатологија зависности; 
Професионално оспособљавање 
осуђених)  

VIII И 5 

10. 

Предмет изборног блока 11 
(Права осуђених лица и њихова 
заштита; Примењено позориште 
у раду са децом и омладином)  

VIII И 5 

11. Стручна пракса 2 VIII  4 
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ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ СЕДМОГ И ОСМОГ СЕМЕСТРА 
 

Назив предмета: ЖЕНЕ И ЗАТВОР 

Наставник: Проф. др Сања Ћопић  

Циљ предмета 

Предмет има за циљ да студентима омогући: упознавање са казненом политиком 

према женама; упознавање са карактеристикама женске затворске популације, са 

потребама жена у затвору, са условима и специфичностима извршења казне затвора 

у затворима за жене у свету и у Србији; упознавање са међународним стандардима 

у вези извршења казне затвора према женама; упознавање са родно специфичним и 

ресторативноправним програмима у женским затворима у Србији и свету; критичко 

преиспитиваље изрицања и извршења казне затвора према женама у Србији, у светлу 

међународних стандарда и резултата досадашњих криминолошких, виктимолошких 

и пенолошких истраживања. 

Исход предмета  

Знање о казненој политици и специфичностима извршења казне затвора према 

женама и способност критичке анализе резултата истраживања, политичких и 

међународноправних докумената из те области.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Специфичности феноменологије и етиологије криминалитета жена; 2. Казнена 

политика судова према женама; 3. Алтернативне санкције и жене; 4. Услови 

издржавања казне у женским затворима; 5. Женска затворска популације и њене 

потребе; 6. Жене жртве у затвору; 7. Третман жена у затвору из родне перспективе; 

8. Међународни документи и женски затвор; 9. Родно специфични програми у 

женским затворима у свету; 10. Родно специфични програми у женским затворима 

у Србији; 11. Ресторативна правда и женски затвор; 12. Цивилно друштво у Србији 

и залагање за побољшање услова у женском затвору. 

Практична настава  

Вежбе, посете женском затвору, разговори са осуђеницама, гостовања стручњака, 

пројекти, анализа видео материјала и позоришних представа. 
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Назив предмета: МЕДИЈИ И ДРУШТВЕНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ 

Наставник: Проф. др Александар Л. Југовић  

Циљ предмета 

Студенти треба да овладају основним категоријама односа медији – друштвене 

девијације и да разумеју: појам и карактер медија и медиjских садржаја; како медији 

представљају друштвене девијације и социјалне различитости; везу између медијских 

садржаја и њиховог утицаја на испољавање девијантних понашања; слику медија о 

институцијама социјалне контроле; феномен зависности од медија (интернет, видео-

игре, итд.); могућности употребе медија у превенцији друштвених девијација; основне 

методе истраживања везе медији – девијације. 

Исход предмета  

Студенти треба да науче како да: критички «читају» деловање медија и да буду 

оспособљени за декодирање медијских садржаја; да усвоје вештине медијске 

педагогије; да науче потенцијалне негативне ефекте утицаја медијских садржаја и 

порука на понашања људи; употребљавају медије у превенцији друштвених девијацији 

и кампањама за смањивање предрасуда према рањивим друштвеним групама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и врсте медија. Облици медијских садржаја. Методологија истраживања односа 

медији и друштвене девијације. Медији и стварање друштвених идентитета. Медији и 

стереотипи. Морална паника. Медији и рањиве групе. Медији и социјалне 

различитости. Медији и тело. Медији о деци и младима. Опште теорије о деловању 

медија на публику. Медији као фактор узрочности девијација (медијски ефекти). 

Употреба медија и родитељство. Медији и насиље. Медији и криминал. Медијска 

слика институција социјалне контроле. Зависност од медија (интернета, видео-игара). 

Сајбер прогањање. Медијско описмењавање и медији у превенцији друштвених 

девијација. 

Практична настава  

У оквиру практичне наставе студенти кроз рад на вежбама савладавају материју кроз 

примену теоријских знања на примерима случајева из медијских садржаја. Примена 

методе анализе садржаја медија. Израда стратегија употребе медија у кампањама 

социјалног маркетинга и превенцији девијантних понашања. Поједине теме обрађују 

се кроз дискусионе групе и анализу видео и интернет материјала. Провера стечених 

знања обавља се кроз колоквијуме. 
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Назив предмета: ПСИХОПАТОЛОГИЈА ЗАВИСНОСТИ 

Наставник: Проф. др Горан Кнежевић  

Циљ предмета: Упознавање студената са комплексним односима феномена зависности 

(хемијске и нехемијске) и других психопатолошких феномена од значаја за превенцију 

и третман. 

Исход предмета: Оспособљеност студената за процену различитих етиолошких стаза 

поремећаја зависности у констелацији са најчешћим коморбидним премећајима, која 

им служи као основ за диференциран приступ третману.  

Садржај предмета: Теоријска настава. Појам и видови зависности (хемијске и 

нехемијске); Теоријски модели зависности и типови личности зависника. 

Психопатолошке тенденције као фактори ризика за појаву зависности; 

Психопатологија као резултат хроничне адикције; Паралелност поремећаја зависности 

и других менталних поремећаја: депресије, анксиозног поремећаја, биполарног 

поремећаја; антисоцијалног, граничног и нарцистичког поремећај личности; Зависност 

и суицидалност; Адиктивни феномени и делинквенција; Процена ризика рецидивизма 

на бази временског оквира у појављивању психопатологије и зависности; Импликације 

коморбидитета зависности и других психопатолошких феномена за терапијске 

приступе и превенцију.  

 

Назив предмета: ПРОФЕСИОНАЛНО ОСПОСОБЉАВАЊЕ ОСУЂЕНИХ 

Наставник: Проф. др Горан С. Јованић  

Циљ предмета: Упознавање студената са теоријским основама и основним законитостима у 

професионалном оспособљавању осуђених у пеналним условима. Оспособљавање студената 

да на основу стечених знања о професионалном оспособљавању осуђених делују у процесу 

пеналне рехабилитације. 

Исход предмета: Студенти добијају теоријску основу за разумевање процеса професионалног 

оспособљавања осуђених, организације затвора у циљу његове реализације, општих и 

посебних принципа и метода професионалног оспособљавања осуђених, препрекама за 

спровођење, специфичностима популације осуђених, оспособљавајући се тако за 

класификацију осуђених контролу рада и оцену ефеката професионалног оспособљавања у 

пеналним условима. 
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Садржај предмета: Теоријска настава. Дефиниције, основни појмови и терминолошка 

разграничења, Тенденције у пеналном образовању, Образовне потребе осуђених, Радно 

ангажовање осуђених, Класификација осуђених и професионално оспособљавање; 

Испитивање образовних потреба осуђених, Повезаност претходног занимања и кривичног 

дела, Потребе за квалификацијом, доквалификацијом, преквалификацијом код осуђеног, 

Класификација осуђених плану професионалног оспособљавања, Области рада осуђених, Рад 

осуђених унутар установе и ван установе;Усаглашеност рада осуђених са потребама 

професионалног оспособљавања; Оцена рада осуђених; Утицај радног ангажовања на 

преквалификацију, погодности, награђивање, кажњавање, условни отпуст; Цертификат о 

обучености осуђених; Припрема за постпенални прихват, Међународна искуства, 

Професионално оспособљавање и реинтеграција осуђених. 

Практична настава: Организација и реализација професионалног оспособљавања у 

затворским условима, Искуства у професионалном оспособљавању у пеналним условима, 

Критичка анализа ефеката појединих приступа у професионалном оспособљавању осуђених. 

 

Назив предмета: ПРАВА ОСУЂЕНИХ И ЊИХОВА ЗАШТИТА 

Наставник: Проф. др Милица Ковачевић 

Циљ предмета 

Упознавање студената са механизмима заштите права осуђених (пунолетних особа и 

малолетника осуђених на казну малолетничког затвора) на националном и на 

међународном нивоу, а посебно пред Европским судом за људска права, у условима 

када су исцрпљена сва правна средства за заштиту права у националним оквирима. 

Исход предмета  

Усвајање знања која ће се примењивати при имплементацији међународних стандарда 

о заштити права осуђених лица у релевантним институцијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Права осуђених и њихова заштитa сходно Закону о извршењу кривичних санкција, 

Кључни међународни документи у области заштите права осуђених, Обавезујући и 

необавезујући карактер међународних докумената у области заштите права осуђених, 

Права осуђених и механизми заштите на наднационалном нивоу, Заштита права 

осуђених пред Европским судом за људска права.  

Практична настава  

Презентација најновије праксе Европског суда за људска права из домена права 

осуђених, а нарочито бројних случајева повреде члана 3. Европске Конвенције, тј. 

одредбе која се односи на забрану нечовечног и деградирајућег поступања у 

затворским условима према осуђеним особама.  
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Назив предмета: ПРИМЕЊЕНО ПОЗОРИШТЕ У РАДУ СА ДЕЦОМ И 

ОМЛАДИНОМ 

Наставник: Проф. др Бранислава Б. Поповић Ћитић  

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање знања о основним појмовима, методологији, приступима и 

техникама примењеног позоришта у раду са децом и омладином, као и практично 

овладавање планирањем и вођењем драмског процеса.  

Исход предмета  

Оспособљеност студената да користе одређене технике примењеног позоришта у 

раду са децом и омладином, да самостално планирају и воде процес драмских 

радионица, да познају основна обележја и могућности примене појединих модела 

примењеног позоришта и да владају знањима о потенцијалним ефектима различитих 

драмских вежби и игара. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: Примењено позориште (теоријске основе, методологија, 

принципи, модели, области примене). Позориште потлачених (позориште слика, 

форум театар, невидљиво позориште, легислативно позориште, позориште новина, 

дуга жеље). Плејбек театар. Импров театар. Позориште за развој. Позориште у 

образовању (процес драма, креативна драма). Позоришни перформанс (улично 

позориште, позориште заједнице). Драма терапија. Примењено позориште у Србији.  

Практична настава: Драмска радионица (правила, драмски процес, презентација). 

Планирање драмског процеса (избор теме, креативни покрет, драмска разрада, звучна 

слика, костими, сценски простор, представа). Вођење драмског процеса (принципи, 

технике, фазе). Драмске технике (импровизација, играње улога, замена улога, 

пантомима, замрзнуте слике, статуе, огледала, флуидне скулптуре, хорски говор, 

вођена фантазија, причање прича, форум сцене, лутке, маске). Драмске игре и вежбе 

(сврха, поступак примене, очекивани ефекти). 
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