
7 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

50

10

завршене основне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Оспобљавање студената за практичну примену најсавременијих облика

интерног и екстерног комуницирања између организације и њене јавности како би се унапредио

квалитет рада и пословања 

Предметне компетентности: Развијање код студената креативних способности за што

квалитетније сагледавање, разумевање и примену у пракси вештина комуницирања, које треба

да допринесу што ефикаснијем пословању организације у условима глобализације све веће

конкурентности.

Стицање потребних знања и вештина студената о теорији и пракси пословног комуницирања и

пословања организације у  савременеим условима пословања 

Садржај предмета

• Увод у теорију комуникације и пословања организације

• Развојни аспект комуникације у организацији

• Комуникацијски процес у организацији

• Имиџа комуникатора и пословање органоизације

• Врсте комуникација

• Интерна комуникација и пословање организације

• Екстерна комуникација и пословање организације

• Вредност и функција  информација у пословном одлучивању и понашању организације

• Организациона култура и пословна комуникација

• Култура комуницицирања и пословање организације

• Личност комуникатора и пословање организације

• Комуникација и мотивација у организацији

• Комуникација и етика у пословању организације

• Преговарање и  пословање организације

• Специфичности међународног пословног комуницирања

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

Миљојко Базић, Пословна комуникација, савремени пут до успеха, Мегатренд универзитет, 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Др Миљојко Базић, Вештина комуницирања,Факултет за трговину и банкарство Јанићије и 

С.М. Катлип, А.Х. Сентер, Г. М. Брум, Успешни односи с јавношћу, девето издање,  Службени 

Јовановић, М., Живковић, М.,  Цветковски,Т., Организационо понашање, Мегатренд универзитет, 

Проф. Др Миљојко Базић, Александар Базић МА, Савремени односи с јавношћу, Наућна КМД 

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА

Проф. Др  Миљојко М. Базић Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОСЛОВАЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


