UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS
Predmet:
Course title:

Sodobno socialno delo v Sloveniji
Contemporary Social Work in Slovenia

Študijski program in stopnja
Study programme and level

Študijska smer
Study field

Letnik
Academic
year

Semester
Semester

/

Dodatni letnik

1

Socialno delo, 2
Socialno delo z družino, 2
Socialno delo s starimi ljudmi, 2
Duševno zdravje v skupnosti, 2
Socialno vključevanje in pravičnost na področju
hendikepa, etničnosti in spola, 2

Obvezni - splošni

Vrsta predmeta / Course type
Univerzitetna koda predmeta / University course code:
Predavanja
Lectures

Seminar
Seminar

30

Klinične vaje Druge oblike
work
študija

30

Nosilec predmeta / Lecturer:
Jeziki /
Languages:

Vaje
Tutorial

Samost. delo
Individ.
work
65

Milko Poštrak

Predavanja / slo
Lectures:
Vaje / Tutorial: slo

Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje
študijskih obveznosti:

Prerequisits:

Vsebina:

Content (Syllabus outline):

ECTS
5

Kratka predstavitev zgodovine socialnega dela v
svetu in v Sloveniji z namenom vzpostavitve
konteksta, v katerem študentkam predstavimo
sodobne teorije, koncepte, metode in tehnike
socialnega dela v Sloveniji. Koncept socialne države
in nanjo vezane socialne politike, načela socialnega
varstva in socialne varnosti, pristopi in načini
socialnega dela. Mreža socialnovarstvenih inštitucij
socialnega varstva.

Temeljni literatura in viri / Readings:


MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida, POŠTRAK, Milko. Uvod v socialno delo, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana:
Študentska založba, 2003. 197 str.

Cilji in kompetence:

Objectives and competences:

Cilji predmeta so predstaviti študentkam sodobna
doktrinarna načela socialnega dela v Sloveniji,
mrežo socialnovarstvenih inštitucij in načinov dela
v njih, da bodo študentke spoznale področje
socialnega dela, razumele koncept socialne države,
spoznala načela socialne politike in znale ravnati
kot dobro usposobljene strokovne socialne
delavke.
Na vajah bodo ta znanja preverjale in postavljale v
praktični kontekst.

Predvideni študijski rezultati:
Znanje in razumevanje:
Poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov in
konceptov socialnega dela, socialne politike,
kontekst sodobnega socialnega dela v Sloveniji
danes.

Intended learning outcomes:
Knowledge and understanding:

Metode poučevanja in učenja:


Learning and teaching methods:

Predavanja, seminarji, vaje, diskusije na vajah,
povezovanje vsebin iz drugih predmetov.

Načini ocenjevanja:
Način (pisni izpit, ustno izpraševanje,
naloge, projekt)

Delež (v %) /
Weight (in %)

Assessment:
Type (examination, oral, coursework,
project):

1-5 negativno
6 – zadostno poznavanje osnovnih vsebin
učnega načrta
7- dobro poznavanje osnovnih vsebin
8- prav dobro poznavanje vsebine učnega
načrta
9-prav dobro poznavanje in izkazano
razumevanje vsebine učnega načrta
10-odlično poznavanje in izkazano
razumevanje vsebine učnega načrta,
samostojno povezovanje materije v
povezano celoto.
Metode ocenjevanja: pisni izpit z izpitnimi
vprašanji, ki zajemajo vsa področja iz
učnega načrta.

Reference nosilca / Lecturer's references:










POŠTRAK, Milko, DRAGOŠ, Srečo. Ausbildung für Sozialarbeit im gegenwärtigen Slowenien. V:
HAMBURGER, Franz (ur.). Ausbildung für soziale Berufe in Europa : Band 4, (ISS-Pontifex, 1/2007).
Frankfurt am Main: Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V., 2007, str. 89-109.
(2010) POŠTRAK, Milko, MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida. The intervision groups in Slovenia. V: HEES VAN,
Godelieve (ur.), GEISSLER-PILTZ, Brigitte (ur.). Supervision meets education : supervision in the bachelor
of social work in Europe. Maastricht: CESRT Research Centre Social Integration, Zuyd University, 2010,
str. 124-138.
ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida, POŠTRAK, Milko, STEFANOSKI, Peter, UREK,
Mojca. Zapisovati socialno delo, (Zbirka Katalog socialnega dela). V Ljubljani: Fakulteta za socialno delo,
2008. 107 str.
POŠTRAK, Milko. Antropološki zorni kot. Soc. delo, 2001, letn. 40, št. 2-4, str. 207-229.
POŠTRAK, Milko. Subjekt in intersubjektivnost. Soc. delo, 2002, letn. 41, št. 5, str. 249-271.
MILOŠEVIČ-ARNOLD, Vida, POŠTRAK, Milko. Uvod v socialno delo, (Knjižna zbirka Scripta). Ljubljana:
Študentska založba, 2003.

