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Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. идентификује основне проблеме изучавања организационе психологије,
2. критички сагледава приступе изучавања проблема организационе психологије,
3. примјењује стечена знања из организационе психологије у објашњавању и предвиђању
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различитих аспеката људског понашања,
4. користи адекватан методолошки приступ за проучавање проблема из организационе
психологије,
5. препознаје значај аплицирања истраживања и објашњења проблема организационе
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3. Организационе улоге
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13. Тимови у организацији
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