Студијски програм: Докторске академске студије – Студије наука безбедности
Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИОНО ПОНАШАЊЕ У БЕЗБЕДНОСТИ
Назив предмета на енглеском језику: Organizational behavior in security studies
Наставник: др Борис Кордић, редовни професор; др Бранко Ромчевић, ванредни професор; др Светлана
Станаревић, ванредни професор
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8.0
Циљ предмета:
Циљ предмета организационо понашање је да оспособи студенте докторских студија да схвате и разумеју значај
познавања психо-социјалних законитости које упрљављају људским понашањем у организацијама у сектору
безбедности. На основу датих знања студенти докторских студија ће развити вештине идентификовања проблема у
организацији, налажења одговарајућих решења уз коришћење теоријских спознаја за дизајнирање концепта и модела
управљања људским ресурсима.
Исход предмета:
Докторанти ће овладати са свим битним факторима - индивидуалним, интерперсоналним и организационим - који су
од значаја за разумевање структуре и динамике организационог понашања. Они ће стећи довољно практичног знања и
вештина које ће им омогућити да дефинишу и предвиде понашање људи у ораганизацијама у сектору безбедности, да
ефикасно утичу на промене у понашањима људи у организацијама како би се побољшао успех организације и повећало
задовољство запослених.
Садржај предмета:
Организационо понашање у безбедности представља интегрисања савремена знања и теорије у области понашања
људи у организацијама чији је циљ да помогне запосленима, а посебно менаџерима људских ресурса, да сагледају и
овладају законитостима понашања људи у организацији. Предмет обрађује следеће целине:
1. Социјално опажање; 2. Вредности и ставови; 3. Мотивација; 4. Радне групе, тимови и вођство; 5. Суђење и
доношење одлука; 6. Организациона култура и клима; 7. Организациони дизајн.
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Број часова активне наставе: 4/60

Предавања: 4

Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе: Настава се реализује кроз предавања, семинаре и индивидуални рад са студентима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Знање ће се проверавати кроз перманентно праћење рада студената и вредновање њиховог доприноса у дискусијама,
кроз оцену есеја и семинарског рада и кроз оцену на усменом испиту.
Предиспитне обавезе
Поена
Завршни испит
Поена
Активност у току предавања
писмени испит
10
Практична настава
усмени испит
20
45
Семинари
25
Укупно:
55
45
100

