
 

Студијски програм : Струковни пословни информатичар 

Назив предмета: Радно окружење и ментално здравље 

Наставник: др Тања Панић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: уписан семестар 

Циљ предмета 

Упознавање студената са базичним појмовима психологије менталног здравља; са појмом менталног поремећаја и 

псхопатолошких феномена и критеријумима њиховог разликовања од нормалности и менталног здравља, као и 

последица које се манифестују у радном окружењу. 

 

Исход предмета  

Од студента се очекује да покаже разумевање проблема разграничења менталног здравља од менталног поремећаја, 

препознаје и разуме узроке, динамику и последице психопатолошких феномена у радном окружењу, и фактора који 

утичи на понашање у радном окружењу. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни појмови психологије менталног здравља. Историјски развој. Значај рада у животу човека. Радна организација 

и институцинални рад и човек. Социодемографске карактеристике и радно понашање. Личност и радно понашање. 

Социјална интеракција у радном окружењу. Задовољство послом. Аспекти менталог здравља. Медијатори менталног 

здравља. Патологија радног понашања. Незапосленост.  Душевни поремећаји и рад. Поремећаји у друштвеном 

понашању и радно окружење. Превенција.  

Практична настава  

Дискусија и радионице о садржајима теоријске наставе уз критичко посматрање и повезивање са примерима. 
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 15 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, дисусија, групни рад,  презентације, тимски рад, радионице 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

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

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

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 


