Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ, ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ,
РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: МЕНАЏМЕНТ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Милоје А. Стоиљковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је пружити студентима увид у природу и карактер менаџмента и указати на његов значај за
савремене организације и савремене услове пословања; омогућити студентима да стекну фундаментална
теоријска и практична знања и вештине из области менаџмента; теоријски и практично оспособити
студенте за њихово будуће, успешно укључивање у пословну праксу и ефикасно решавање оних
проблема, из домена менаџмента, које савремена пракса са собом носи; постављање својеврсне теоријске
основе из области менаџмента, релевантне за успешније праћење и савладавање извесног броја наствних
дисциплина на вишим годинама студија.
Исход предмета
Овладавање фундаменталним теоријским и практичним знањима из менаџмента; разумевање природе и
значаја менаџмента; познавање кључних теоријских праваца у менаџмент науци, као и специфичних
околности у којима они настају; познавање темељних концепата и принципа менаџмента, са сврхом
објективног сагледавања могућности њихове практичне примене; познавање садржаја основних функција
и улога менаџера, као и вештина неопходних за њихово успешно обављање; разумевање основних
квалитета којима треба да располажу савремени менаџери, као и познавање начина стицања тих
квалитета; способност идентификовања кључних изазова са којима се суочавају савремене организације и
њихови менаџери у условима глобализације пословања.
Садржај предмета
Природа и карактер менаџмента; Развој теорије менаџмента; Нова менаџмент парадигма; Планирање и
стратегијски менаџмент; Организовање и организациона структура; Вођење (лидерство) и
бихејвиористички контекст; Контролисање и информациона технологија; Интернационални менаџмент.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
практична настава
усмени испт
35
колоквијум-и
25
..........
семинар-и
25
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

