Студијски програм/студијски програми : Економија и Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Mастер aкадемске студије
Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ
Наставник (Презиме, средње слово, име): Стојановић-Алексић Р. Весна
Статус предмета: Изборни на модулима Финансије, берзе и банкарство, Међународни менаџмент и Менаџмент у
туризму, II семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање основних теоријских и практичних знања и
вештина из области организационог понашања. То подразумева проучавање динамике индивидуалног понашања
људи у организацији, њихових међусобних релација кроз интерперсонално понашање, као и изучавање
најзначајнијих феномена, односно варијабли организационог понашања и техника решавања могућих проблемских
ситуација везаних за ову област.
Исход предмета
Очекује се да након изучавања овог предмета студенти буду способни за:
Разумевање значаја људског фактора организације и различитих модела организационог понашања, познавање
основних механизама мотивације, управљање организационом културом, решаванње проблема у међусобној
комуникацији, формирање и вођење група и тимова, развој лидерских потенцијала, превазилажење конфликтних
ситуација и управљање стресом, као и различитим аспектима интерперсоналне димензије организационих промена.
Такође, очекује се да студенти разумеју утицај организационог дизајна на понашање и обрнуто.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Дефинисање појмова и предмета организационог понашања
• Модели организационог понашања
• Карактеристике личности и перцепција
• Мотивација
• Лидерство и партиципација
• Изградња група и тимова
• Комуникација и решаваље конфликата
• Управљање организационом културом
• Организациони дизајн и понашање
Практична настава:
Вежбе, истраживачки рад, анализа случајева
Литература
Јанићијевић Небојша, Организационо понашање, Датастатус, Београд, 2008.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
1
2
2
0
4
Методе извођења наставе
Предаванје ех катедра, интерактивни облици наставе, семинарски радови, презентације, индивидуални и групни
пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
писмени испит
/
/
практична настава
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