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опис курса 

Курс ” Примењена анализа јавних политика: правни, економски и социо-
лошки аспекти” је усмерен на овладавање основним појмовима неопход-
ним за разумевања процеса креирања и анализе јавних политика и пропи-
са. Он представља увод у социолошку, правну и економску анализу јавних 
политика. Током програма, полазници ће се упознати са основним концеп-
тима и анализама одабраних друштвених процеса који су релевантни за 
одређене јавне политике. Међу њима су глобализација и стварање глобал-
них мрежа усмерених на креирање јавних политика (engl. policy networks); 
трансформација друштвених институција на примерима брака, породице и 
рада; разумевање државних институција, њихове неефикасности, кризе и 
”пражњења од садржаја”; улога друштвених актера и институција у креи-
рању политика и прописа (институционална анализа и анализа актера и 
мрежа); улога културе на креирање и примену јавних политика на приме-
ру неформалних пракси и институција и злоћудних друштвених пробле-
ма и њиховог решавања (на примерима депопулације, регулације тржишта 
итд.). Програмом је предвиђен самосталан рад полазника (појединачно 
или у групи) на студији случаја и представљање резултата. Студија слу-
чаја биће проблем из домена јавних политика који ће бити анализиран из 
социолошке, правне и економске перспективе. 



Који су едукативни циљеви програма?
 � Упознавање са основним социолошким, правним и економским појмо-

вима, анализама друштвеног контекста (на глобалном и националном) 
нивоу и кључним друштвеним променама које утичу на процесе креи-
рања јавних политика. 

 � Примена социолошких знања за креирање и анализу јавних политика 
кроз студије случаја и вежбе које одговарају реалним проблемима с 
којима се суочавају креатори и аналитичари јавних политика и прописа.

Која знања ће стећи учесници?
 � Упознавање са основним социолошким, правним и економским појмо-

вима и знањима потребним за креирање и анализу јавних политика: 
глобализација и с њом повезане друштвене промене, друшвене мреже 
и мреже усмерене ка креирању јавних политика, друштвене и државне 
институције, неформалне праксе, сложени и злоћудни друштвени про-
блеми и др.
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Садржај курса 
 � Јавне политике и процеси у сложеном, умреженом и глобализованом 

друштву
 � Промене друштвених институција и утицај на јавне политике и пропи-

се (примери: брак, породица, рад итд.)
 � Државне институције: криза и пражњење од садржаја 
 � Актери у процесу креирања јавних политика и прописа: интереси, 

вредности и стратегије 
 � Култура и јавне политике: како култура неформалних пракси утиче на 

креирање јавних политика 
 � Решавање комплексних (wicked) проблема
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