
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Менаџмент у спорту 

Врста и ниво студија: Мастер академске студије 

Назив предмета: Етика у спортском менаџменту 

Наставник (Име, средње слово, презиме): Бранко М. Баљ 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним проблемима етичког промишљања ситуација у спорту и стицање 

умећа разрешавања моралних дилема. 

Исход предмета  

Овладавање основним знањима и вештинама из области етике са нагласком на етици у спорту. Стицање 

увида у основне етичке проблеме и моралне дилеме и јачање свести о могућности њиховог разрешења 

путем упознавања алтернативних етичких приступа. Оспособљеност студената за самостално морално 

просуђивање и делање у пословном окружењу уз пуну свест о властитој одговорности. 

Садржај предмета 

Теорија: Наставне јединице садрже: Етика као теорија морала; Увод у примењену етику; Особености 

етике у спорту; Агоналност и солидарност у спорту; Култура тела и проблем насиља у спорту; 

Самоусавршавање и одговорност у спорту; Улога спорта у образовању; Спортски живот и свакодневица; 

Неолиберална филозофија спорта; Схватање вредности у спорту (моралност, душевност и духовност); 

Морални односи и хијерархија у спорту. 

Остало: Студенти се припремају за дискусију читањем препоручене литературе, а напослетку 

самостално пишу рад на изабрану тему, у којем треба да покажу познавање основа методски 

структурираног истраживања. Радови се представљају и о њима се дискутује. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

0 Предавања: 

3 

Вежбе: 

0 

Други облици наставе: 

0 

Студијски истраживачки рад: 

3 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава: предавања и семинари. Практична настава: групни и индивидуални рад. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 30 

домаћи рад 30   

семинар-и 30   

 

 


