Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Услов
Циљ
предмета
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ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – БИЗНИС И МЕНАЏМЕНТ
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕЕ СТУДИЈЕ, ПРВИ НИВО
СОЦИОЛОГИЈА ПОСЛОВАЊА
ДОЦ.ДР ТОМИСЛАВ РАДОВИЋ
МР МИЛИЦА ПАУНОВИЋ
Статус предмета
(обавезни/изборни)

Изборни

неусловљен

Упознати студенете са основним теоријским појмовима социологије као науке о друштву
и социологије пословања као њеног дела
Стицање свести студената о значају познавања социолошке науке, друштвеног живота,
Исход
рада и човековог места у њему, као и о сложености функционисању друштвених група у
предмета
области пословања и моралу и етици пословних односа.
Садржај предмета
1. Појам и предмет социологије
2. Основни правци социолошке науке
3. Настанак предмет и методи социологије пословања
4. Место социологије пословања у систему социолошке науке
5. Људски рад – историјски аспект
6. Врсте и подела рада
7. Судбина и перспективе људског рада у савременом добу
Теоријска
8. Радно и слободно време
настава
9. Производња - појмовно одређење и компоненте
10. Тржиште радне снаге, запосленост и запошљавање
11. Флексибилни модели запошљавања
12. Нове технологије и промене у структури радне снаге
13. Процес доживотног учења
14. Морал, радни морал и мотивација за рад
15. Пословна етика – врсте и типови
Практична
настава
(вежбе,
Практична настава базира се на дискусионим групама и обради пословних примера уз
ДОН,
праксе
студијски
истраживачки рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
2
Методе
извођења
Ex катедра, дискусионе групе, семинари интерактивност и контролни тестови
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
предавања
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
30
колоквијуми
10
семинари

