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Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да упозна студенте са најновијим сазнањима о популационој политици и праксом планирања породице. 

Исход предмета  

Оспособљеност студената за израду и праћење реализације програма планирања породице. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и циљеви популационе политике. Типови популационих политика, њихова историјска ретроспектива и актуелне 

тенденције. Савремене карактеристике популационих политика. Повезаност између популационе политике и политике 

радне снаге. Резлике између популационе политике и програма планирања породице. Одговори на фертилитет који је 

испод нивоа замене генерација. Стратершки циљ и посебни циљеви: усклађивање рада и родитељства, снижавање 

психолошке цене материнства, промоција репродуктивног здравља младих, борба против неплодности, здраво 

материнство, позитивна популациона клима. Популациона политика локалне самоуправе. Анализа и поређење примера 

добре праксе примене мера популационе политике у свету. 

Практична настава  

Израда програма планирања породице на локалном нивоу. Спровођење анкетног истраживања о ставовима 

становништва о планирању породице, и наведеним посебним циљевима. 
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Број часова  активне наставе Предавања: 5 Студијски истраживачки рад: 5 

Методе извођења наставе 

Фронтални, индиректни облици, посебне врсте рада. Метода усменог излагања, метода разговара, текстуална метода, 

илустративно-демонстративна метода, картографска метода и др. Предавања се комбинују са комуникативним, 

интерактивним вежбама, а од студената се очекује активно учешће у настави и критичко размишљање. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 

 

Завршни испит  поена 

Семинарски рад 50 усмени испит 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


