Студијски програм : Финансије, рачуноводство и банкарство, Менаџмент бизниса и логистике, Пословна
информатика и е-бизнис, Туризам и угоститељство
Назив предмета: Пословна култура и етика
Наставник: мр Валентина Р. Вукосављевић-Павловић, предавач
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема услова
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти упознају са пословном културом, етичким и моралним вредностима
неопходним за обављање конкретних пословних задатака и активности.
Исход предмета
Након успешно савладаног предмета студенти ће бити у стању да сагледају значај пословне културе, као и
да разумеју и примене пословне и етичке кодексе у решавању конкретних ситуација на послу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Појам и дефинисање етике и морала; Развој етичке мисли; Савремена пословна етика; Различити
цивилизацијиски модели културног понашања; Рад, вредности и културни обрасци; Нова пословна
култура и расуђивање; Културолошки модели у свету; Пословна етика; Предмет пословне етике; Методе
пословне етике; Пословна етика и значај комуницирања; Пословни и етички кодекси; Пословна етика у
управљању; Пословна етика и друштвена одговорност; Потребе за новом пословном етиком.
Практична настава
Појам и значај етике; Етичке традиције; Савремене теорије етике; Етика у пословању; Категорије
пословне етике; Принципи и инструменти пословне етике; Вредносни етички систем савременог
пословног система; Етика и решавање конкретних ситуација на послу; Пословна етика у туризму и
угоститељству; Пословна етика у банкарству; Пословна етика у осигурању; Пословна етика у
рачуноводству и ревизији; Политичка етика; Новинарска етика; Глобализација и савремена пословна
етика.
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Теоријска настава: 30
Практична настава: 30
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација
семинарских радова
Оцена знања (максимални број поена 100)
Поена
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