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Циљ предмета
Упознавање студената са појмом стреса на раду, теоријским моделима стреса на раду, условима
настанка и ефектима стреса на психичко благостање запослених и ефикасност организације.
Oспособљавање студената за примену метода и техника дијагностике и дизајнирању и примену
базичних техника у превазилажењу стреса и превенцији синдрома изгарања на послу.
Исход предмета
Од студента се очекује да на крају курса буде способан да:
- покаже свеобухватно и детаљно разумевање појмова стреса, изгарања и психичког благостања
у радном окружењу
- покаже свеобухватно и детаљно разумевање теоријских концепата о условима настанка стреса
и синдрома изгарања
- демонстрира познавање техника мерења стреса, симптома изгарања на послу и квалитета
живота
- демонстрира познавање примене базичних техника у превазилажењу стреса и превенцији
синдрома изгарања на послу
Садржај предмета
Теоријска настава
I стрес, изгарање на послу и благостање-основни појмови: појам стреса, појам изгарања на раду,
појам несрећа на раду; радни услови, стрес и изгарање; емоције на послу и стрес; ефекти стреса
на здравље и радну ефикасност; II теорије настанка стреса и благостања на раду: теорија
уклопљености појединца и организације; кибернетска теорија стреса, превладавања и
благостања; теорија захтеви-ресурси; теорија организацијског здравља; III методе и технике
мерења стреса; IV превенција стреса и синдрома изгарања: дизајн посла и благостање;
организацијско учење и стрес; конфликти на послу, стрес и благостање; процена ризика и
превенција стреса; V превладавање стреса и изгарања: индивидуални и организацијски нивои
интервенција; саветодавни рад са запосленима; управљање стресом: дизајн тренинга и мерење
ефеката.
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