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Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-304 

Студијски програм/студијски програми: Европска и међународна економија и бизнис, Аграрна 
економија и агробизнис 
Врста и ниво студија: Студије првог степена - Основне академске студије 
Назив предмета: Етика пословања 
Наставник: Баљ, М. Бранко, Чучковић В. Александар 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Упознавање студената са основним проблемима етичког промишљања пословних 
ситуација и стицање умећа разрешавања пословно-моралних дилема. 
Исход предмета: Овладавање основним знањима и вештинама из области етике са нагласком на 
пословној етици. Стицање увида у основне етичке проблеме и моралне дилеме и јачање свести о 
могућности њиховог разрешења путем упознавања алтернативних етичких приступа. Оспособљеност 
студената за самостално морално просуђивање и делање у пословном окружењу уз пуну свест о 
властитој одговорности. 
Садржај предмета 
Теоријска настава Етика пословања је грана етике која теоријски рефлектује проблеме пословног 
морала. У оквиру предмета се разматрају теме историјско-филозофских извора пословне етике, етичке 
концепције, појма, предмета и сврхе етике пословања и дисциплина етике пословања. Морални 
принципи, морални стандарди и морални кодекс. 
Вежбе  
Анализа студија случаја, Симулације моралних стандарда и моралних кодекса; Обилазак компанија 
ради испитивање конкретних решења из домена примене пословне етике (постојање етичког одбора, 
етичких кодекса и уочавање различитих проблема (дискриминација, производња моралне панике и сл.). 
Литература  
 БАЉ, Бранко: Етика пословања, Економски факултет, Суботица, 2011. 
 ДИ, Џорџ: Пословна етика, Филип Вишњић, Београд, 2002. 

Број часова активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије, примери рефлектовања етичких питања у 
свакодневном животу и професионалној пракси 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит поена 
активности у току предавања 5 писмени испит  
Колоквијуми 48 усмени испит 30 
Семинарски рад 12   
студија случаја 5   
СВЕГА 70  30 

 


