
Студијски програм : МСС- Пословна економија у туризму 

Назив предмета: Лидерство 

Наставник/наставници: др Јелисавета Вучковић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 9 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање основних знања из области лидерства. Свеобухватно разумевање лидерства 
као феномена и његовог утицаја на организационо понашање појединаца. Анализа главне теорије 
лидерства као његове интегрисаности у различите унутрашње и спољашње организационе елементе. 

Исход предмета  

Након одслушаног и положеног испита из овог предмета  студент ће бити способан да: 
- критички приступа феномену лидерства; 
- анализира и разуме теорије лидерства; 
- препозна стилове лидерства; 
- идентификује особине личности значајне за успешно лидерство;  
- препозна карактерне особине лидера.  
Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција лидерства. Савремени концепти лидерства. Приступ лидерству као скупу особина. 
Приступ лидерству као скупу вештина. Лидерство и образовни процес. Култура и лидерство. Политика 
и лидерство. Лидерсто као кључни фактор конкурентске предности. Теорије лидерства. Стилови 
лидерства. Лидерска техника. Трансформационо лидерство. Тимско лидерство. Психодинамички 
приступ лидерству. Жене и лидерство. Лидерство у кризним ситуацијама.Лидерство и стратегија 
управљања људским ресурсима у организацијама туристичке привреде. Утицај лидерства на 
мотивацију запослених у организацијама туристичке привреде. Етика и лидерство.  

Практична настава  
Практичан рад и студије случаја у вези са специфичностима лидерства у туризму и улогом и значајем 
тимова и тимског лидерства у туристичким организацијама.  
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 4 Практична настава: 3 

Методе извођења наставе 

Интерактивна дискусија, студија случајева, учествовање у креативним радионицама и презентација 
резултата, израда семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 60 

колоквијум 1x10=10   

семинарски рад  20   

 


