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УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА СА ЈАВНОШЋУ 

 

Студијски програм:  Здравствена нега 

Врста и ниво студија:  мастер струковне студије  

Назив предмета:  Управљање односима са јавношћу 

Статус предмета:  обавезан 

Семестар:   друга година, трећи семестар  

Број ЕСПБ:   5 

Услов:    нема 

Циљ предмета: 

Циљ предмета је да студент упозна појмове, методе и технике управљања односима са јавношћу као функције 

комуникације унутар организације и друштва, процесе креирања односа са јавношћу, планирање и организовање односа 

са јавношћу, специфичности метода и техника односа са јавношћу у појединим областима. 

Исход предмета:  

Студент развија способности критичке анализе метода и техника односа са јавношћу и њихове примене у пракси унутар 

организације и друштва, као и у међународном контексту. Студент се оспособљава за индивидуални и тимски рад, као и 

за усмену и писану (пословну) комуникацију у контексту односа са јавношћу. 

Садржај предмета: 

Теоријска настава 

Увод у појмовна одређења. Основне карактеристике односа са јавношћу. Анализа активности односа са јавношћу. Улога 

и активности односа са јавношћу. Односи са јавношћу у кризним ситуацијама. Креирање односа са јавношћу. Управљење 

односима са јавношћу. Истраживање односа са јавношћу. Дефинисање циљева и циљних група. Дефинисање и 

усмеравање активности односа са јавношћу. Планирање и организовање односа са јавношћу. Планирање корпоративног 

идентитета. Методе и технике праксе односа са јавношћу у појединим областима. Методе и технике у односима са 

јавношћу. Етички аспект у односима са јавношћу. Манипулација односима и односи са јавношћу. Значај одржавања 

добрих односа са јавношћу у менаџменту здравствених установа; примери ситуација. 

Практична настава 

Анализа активности односа са јавношћу - дискусија. Односи са јавношћу у кризним ситуацијама - радионица. Креирање 

односа са јавношћу - радионица. Управљење односима са јавношћу – претразивање интернета, примери из праксе. 

Истраживање односа са јавношћу – претраживање интернета. Дефинисање и усмеравање активности односа са јавношћу. 

Планирање и организовање односа са јавношћу. Планирање корпоративног идентитета. Методе и технике праксе односа 

са јавношћу у појединим областима - радионица. Етички аспект у односима са јавношћу - дискусија. Манипулација 

односима и односи са јавношћу - дискусија. Значај одржавања добрих односа са јавношћу у менаџменту здравствених 

установа; примери ситуација – посета менаџера/директора/особе задужене за однос са јавности из здравствене установе. 
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Методе извођења наставе: 

интерактивна предавања, вежбе, стручна пракса, анализа случајева из праксе, симулације, презентације студената, 

дискусије 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

предиспитне обавезе/испит поена   

присуство предавањима 3   

активност 7   

пројектни/семинарски рад 0   

вежбе/стручна пракса 20   

колоквијуми/испит 70   

  

 


