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Циљ предмета 

Стицање знања о теоријским и емпиријским основама и практичним проблемима пеналног третмана 

осуђених лица; упознавање студената са савременим приступима у примени корективних метода у 

третману осуђених, истраживање процедура и инструмената у процени, планирању, реализацији и 

евалуацији корективних метода, компарација примене корективних метода у домаћој и иностраној 

пеналној пракси. 

Исход предмета  

Оспособљеност вештинама програмирања пеналног третмана, поступцима извођења општих метода 

третмана и посебних програма усмереним на посебне групе осуђених и методама њихове евалуације 

чиме се студенти оспособљавају за рад у пеналном систему. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам и дефиниције корективних метода. Основни приступи у корективном раду са осуђенима: 

медицински, бихевиорални, еклектички, психоедукативни, психосоцијални, мултидимензионални. 

Основни параметри корективних интервенција. Критеријуми за избор врсте и облика корективних 

акција. Евалуација примењених корективних метода у пеналној пракси. 

Практична настава  

Истраживање корективних метода у третману осуђених лица у домаћој и иностраној пракси. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, интерактивна настава, посете пеналним установама.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 20 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијуми 20   

семинари 20   

 


