Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Mенаџмент продаје и Менаџмент и бизнис
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне струковне студије, први ниво
Назив предмета
УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Наставник (за предавања)
Марковић, М. Радмила
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
8 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Услов
Едукација студената у правцу стицања фундаменталних и специфичних знања из области
управљања пројектима, као и развијање потенцијала студентске популације у циљу успешне
реализације пројеката.
Циљ
предмета

Исход
предмета
Стицање знања и оспособљавање студената за управљање пројектима у пракси
Садржај предмета
• Увод у дисциплину управљање пројектима
• Кључне области управљања пројектима
• Софтвер за управљање пројектима
• Интегрисање организационе стратегије са пројектима
• Дефинисање пројекта, • Развој плана пројекта
• Управљање ризиком, • Управљање временом
Теоријска
• Распоређивање ресурса, • Организација управљања пројектима
настава
•• Како
бити ефективан
пројектни
тимовимапројектима
Освежавање
теоријских
знања –менаџер,
знања из• Управљање
менаџмента пројектним
у светлу управљања
• Студија случаја – кључне области управљања пројектима
Практична • Примена програмских пакета за управљање пројектима
настава
• Студија случаја – избор приоритета за пројекте
(вежбе,
• Вежбе из дефинисања пројекта, • Вежбе из развоја мрежног плана
ДОН,
• Студија случаја – управљање ризиком, • Вежбе – методе за смањење пројектног времена
студијски
• Вежбе – распоређивање ресурса, • Студија случаја – организација управљања пројектима
истражива- • Креативна радионица – лидерске вештине за управљање пројектима
чки рад)
• Креативна радионица – управљање пројектним тимом
Литература
1 Јовановић, П.: Управљање пројектима, ФОН, Београд
2 Gray, C. F., Larson, E. W.: Project managament, McGraw-Hill, Boston
3 Heine, L. and Sarnat, M.: Capital Investiment Financial Decisions, Prentice Hall, New York, 1990
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3

4

Методе
извођења
наставе
Интерактивна предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
активност у току
предавања
10 писмени испит
практична настава
10 усмени испит
колоквијуми
15+15
семинари
20

поена

30

