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: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Милоје А. Стоиљковић
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
У окружењу у коме инкременталне промене бивају замењене радикалним и непредвидивим променама,
конфигурација менаџмент дисциплина добија нови облик. Улога Управљања пројектима је све значајнија зато што
ефикасност стратегијске имплементације постаје главни извор динстиктивне компетентности. Последица наведеног
заокрета је развој управљања пројектима као посебне менаџмент дисциплине. Функционални приступ се замењује
пројектним приступом који се рефлектује кроз прихватање пројектне организације и пројектне културе. Пројекти
постају главни алати за решавање проблема са којима се
предузеће сусреће и основне полуге за реализацију стратегије.
Исход предмета
Овај предмет треба да омогући студентима да разумеју суштину Управљања пројектима, савладају основну
терминологију пројектног приступа, овладају основним техникама управљања пројектима, методама финансијске
анализе и методама за анализу тржишних информација. Коначно, веома је важно да се студенти упознају са
методологијом извршења пројеката базираној на мрежним моделима и апликативним софтверима.
Садржај предмета
Теоријска настава: Предузеће и његови елементи; Редовне активности и нови подухвати; Појам и врсте пројеката;
Животни циклус пројеката; Анализа тржишта; Анализа конкуренције на нивоу предузећа, гране и националне
економије; Модел преломне тачке; Финансијска тржишта и финансијски посредници; Процена вредности предузећа;
Анализа финансијских извештаја; Оцена профитабилности пројеката; Извори финансирања пројеката; Примена
мрежних модела у извршењу пројеката; Примена рачунара у извршењу пројеката. Практична настава: Вежбе прате
динамику предавања. Основна идеја вежби се базира на
наглашавању базичних ствари са предавања, дискусији критичних питања, анализи пројеката из праксе и примени
апликативних алата на рачунару.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
2
2
/
/
Методе извођења наставе
На предавањима се дају оквири проблема и анализирају објашњавајуће чињенице док се на вежбама настава обавља у
интерактивној форми у смислу активног учешћа студената у дискусији и припреми презентација. Конкретно,
методологија рада на вежбама укључује следеће облике рада: презентације теорије и релевантних техника од стране
инструктора, групна дискусија студената у вези презентираних теорија и техника, анализа конкретних пројеката и
случајева из праксе, презентације студената и израда студентских пројеката у MS Excel-u или MS Project-u. Метод
рада на курсу подразумева да се најмање 40% времена
посвети активном учешћу студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
15
писмени испит
презентација пројекта
25
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
15
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.

