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Назив предмета: Професионална и етичка питања у психологији рада (MP0010) 

Наставник/наставници: Ивана Б. Петровић, Милица Вукелић 

Статус предмета:  Обавезан на Модулу за психологију рада и организације, изборни на 

Истраживачком модулу 

Број ЕСПБ:  6 

Услов: - 

Циљ предмета 

Заоктуживање стечених знања, упознавање професионалних и етичких захтева и савремених стандарда 

истраживања и праксе у области психологије рада и организације и развијање приступа научник – 

практичар – хуманиста, развијање осетљивости за професионална и етичка питања и дефинисање 

полазишта за решавање етичких дилема, развијање комептенција за комуникацију са различитим 

сегментима јавности (писање и презентовање истраживачких радова стручној јавности, презентовање 

различитих садржаја менаџерима, запосленима и широј јавности). 

Исход предмета  

Савладавање предмета оспособљава студента да критички разматра теоријска, методолошка и 

практична питања, да препознаје, дефинише, истражује и решава проблеме у пракси, осмишљава и 

евалуира интервенције у области психологије рада и организације у складу са професионалним и 

етичким захтевима психологије рада, као и да професионално комуницира са различитим актерима. 

Садржај предмета 

Увод у професионална и етичка питања у психологији рада; Психолог рада као научник, практичар и 

хуманиста; Професионалне компетенције психолога рада; Улога теорије у психологији рада; Везе 

између теорије, истраживања и праксе у психологији рада; Етички принципи у психологији и 

психологији рада; Примена етичких принципа у областима деловања психолога рада; Етичке дилеме у 

пракси психолога рада; Професионална комуникација психилога рада; Писање радова у области 

психологије рада; Визулени апстракт и други савремени облици комуницирања. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Предавања, дискусије, анализе научно-истраживачких радова, анализе случајева, играње улога, сусрети 

са практичарима, рад у групи, групне и индивидуалне консултације, видео демонстрације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Анализа случаја 15 Писмени испит 50 

Анализа и представљање 

истраж 
15   

Семинарски рад 20   



 


