Студијски програм:
Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ); Финансије банкарство и осигурање (240 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ
Наставник: Чукановић Каравидић Марија
Статус предмета: обавезан
Број ЕСПБ: 7
Услов: Уписан I семестар, одслушан предмет и успешно положене предиспитне обавезе
Циљ предмета:
Упознавање студената са могућностима које пружа каријера менаџера, и да креирају портфељ
менаџерских теоријских знања и вештина. Да се студентима олакша разумевање менаџерске делатности
кроз сагледавање основних аспеката и функција менаџмента и менаџера.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је стекао потребна знања за обављање послова из домена менаџмента и
развио сопствене менаџерске вештине и изградио сопствену индивидуалност за иновативно кретативно
размишљање како би га пословна пракса промовисала у менаџера од успеха.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам и значај менаџмента, развој и теорије менаџмента, менаџмент и менаџер, менаџмент и менаџер у
свету, глобални менаџмент, менаџмент базиран на вредностима, менаџмент организациона култура,
доношење менаџерских ослука, пословни систем, функције менаџмента -планирање, организовање,
вођење и контрола.
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима. Теме које се посебно обрађују тичу
се управљање привредним друштвом. Анализа студија случаја кроз постављање проблема и решавање
проблема и конфликтних ситуација. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
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Meнаџмент, Висока школа за пословну

Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, у потпуности су подржана видео слајдовима и изводе се у амфитеатру са свим
студентима. Вежбе се изводе по групама студената у слушаоницама, и то: (1) као аудиторне, где се
даље разрађују поједине теме са предавања; (2) као дискусионе, за анализе карактеристичних примера
студија случаја;
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 50
Завршни испит
Поена 50
активност у току предавања
20
усмени испит
50
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

5

