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: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милоје А. Стоиљковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Предмет Предузетништво омогућава студентима да разумеју предузетнички процес, који почиње
идентификовањем идеја за нове пословне подухвате и њиховом еваулацијом, а завршава се оснивањем
новог
предузећа, као и процес управљања пословањем тако основаног предузећа у различитим фазама његовог
животног циклуса.
Исход предмета
По завршеном курсу из Предузетништва студенти су оспособљени да разумеју сва питања релевантна за
оснивање и пословање малог предузећа. Стога наставни прогам овог предмета настоји да обухвати
целовит
процес почев од креирања пословне идеје и оснивања новог предузећа; преко управљања његовим
текућим пословањем, растом и развојем; па све до трансформације малог предузећа у велико предузеће и
напуштања предузећа од стране његовог власника уз убирање ефекта од власништва предузећа
Садржај предмета
Садржај/структура предмета: Предузетништво, Предузетнички процес, Предузетник, Стратегије уласка,
Мало предузеће, Породично предузеће, Особености маркетинга малог предузећа, Управљање
финансијама, Пословни план, Управљање растом и развојем, Стратегијско управљање, Специфични
проблеми посебних подручја управљања малим предузећем, Стратегије изласка
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
/
/
Методе извођења наставе
Предавања ex cathedra, дискусија на часу, презентација есеја, анализа студија случаја и колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
Презентација пројекта
20
усмени испт
30
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
20
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.

