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Zagreb, 27. lipnja 2012. 

PLAN RADA 
Stručnog razreda za organizacijsku psihologiju i psihologiju rada Hrvatske 

psihološke komore 

 
1. Povezati stručni razred sa članstvom: izrada baze zainteresiranih članova za 

suradnju sa stručnim razredom, osmisliti način komunikacije sa članstvom vodeći 
računa o zaštiti podataka i dokumentacije, plan rada SROPPR dostaviti svim 
članovima HPK koji rade u ovom području 

 
2. Unaprijediti plan provedbe vježbeničkog staža i polaganje stručnog ispita iz 

ovog područja: razraditi sadržajne preporuke (standard) planiranja vježbeničkog 
staža u području organizacijske i psihologije rada; motivirati članove za 
mentorstvo vježbenicima 
 

3. Definirati poslove psihologa u različitim područjima primjene psihologije u 
organizacijama: područje organizacijske psihologije, psihologije rada, upravljanja 
ljudskim resursima, istraživanja tržišta, marketinga i korporativnih komunikacija; 
vodeći računa da se uz poslove koje u dosadašnjoj praksi u organizacijama 
obavljaju psiholozi obuhvati i nove poslove u kojima psiholozi, s obzirom na 
svoje kompetencije i metodologiju rada kojom raspolažu, mogu biti učinkovitiji i 
uspješniji od ostalih stručnjaka 
 

4. Raditi na standardizaciji metodologije rada psihologa u području 
organizacijske i   psihologije rada: razraditi standarde za strukturirani selekcijski 
intervju, procjenu radne uspješnosti, mjerenje zadovoljstva poslom, 
organizacijske kulture i klime, analize radnog mjesta; predložiti UO HPK, u 
suradnji s HPD-om, usvajanje Knjige standarda u postupcima selekcije 
 

5. Raditi na proširivanju liste psihologijskih mjernih instrumenata za ovo 
područje: motivirati izdavače da ponude tržištu nove instrumente, jer je 
psiholozima u EU na raspolaganju znatno veći broj testova nego nama 

 
6. Predlagati i razvijati edukacije za pojedina područja organizacijske i 

psihologije rada, uzimajući u obzir prijedloge i potrebe psihologa (utvrđene 
anketom), kao i aktualne potrebe na tržištu rada  
 

7. Razmotriti eventualne nedostatke Zakona vezano za njegovu primjenu u ovom 
području, te u slučaju ukazane potrebe po dopunama i izmjenama Zakona, 
predložiti UO HPK pokretanje inicijative pred nadležnim državnim tijelima za 
pokretanje procedure 
 



 2 

8. Predložiti UO HPK donošenje preporuka za prilagodbu i razvoj obrazovnih 
programa diplomskih i poslijediplomskih specijalističkih studija psihologije u 
smjeru razvoja kompetencija potrebnih u ovom području: suradnja s 
visokoškolskim institucijama koje izvode diplomske i poslijediplomske studije iz 
psihologije 
 

9. Razmotriti uvjete i kompetencije psihologa potrebne za dobivanje eventualne 
posebne dopusnice za rad u području primjene psihologije u organizacijama 

 


