
Табела 5.2. Спецификација предмета  

 

Студијски програм :  Мастер академске студије психологије 

Назив предмета: Истраживања у социјалној психологији у обаласти рада 

Наставник/наставници: проф. др Зоран Павловић 

Статус предмета: изборни на модулу Психологија рада и организације 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Предуслов за праћење курса јесу положени испити из претходних година, како је 

регулисано статутом. 

 

Циљ предмета 

 

Курс конципиран као примењена социјална психологија, чији је циљ да обучи студенте у 

планирању и извођењу социопсихолошких истраживања везаних за различите области праксе у 

психологији рада. 

 

Исход предмета  

 

Студенти развијају компетентције и искуство у свим фазама извођења научног истраживања, од 

планирања и осмишљавања емпиријских истраживања, преко вештина израде, адаптације и 

примене мерних инструмената, вештина везаних за тимски/групни рад, до вештина ефикасног 

саопштавања резултата емпиријских истраживања и комуникативних вештина. Посебан нагласак 

је и на развоју способности критичке евалуације постојећих истраживања и њихово самеравање 

према важећим стандрадима истраживања у друштвеним наукама, као и вештина примене 

социјалнопсихолошких знања у сфери рада.  

 

Садржај предмета 

 

Садржај курса варира зависно од интересовања студената. У договору са ментором они бирају 

област и тему истраживања. Садржај курса одабира се из области релевантних за овај смер, а који 

се могу довести у везу са претходно изучаваним курсевима Социјална перцепција и интеракција 

и Социјализација. Појмовни апарат усвојен на тим курсевима служи за даље продубљивање и 

детаљније проучавање ужих проблема важних посебно за психологију рада и области праксе: 

испитивања економског понашања, ставова према раду, према различитим производима, 

мотивацији и задовољству послом, организациона култура и организациони идентитет, 

спремност на промене итд.  
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Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 



Методе извођења наставе 

Менторски рад; рад у малим групама 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 60 

практична настава  усмени испт 10 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени 

испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


