Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Менаџмент производње
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне струковне студије
Назив предмета
Стратешки менаџмент
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
7 Статус предмета (обавезни/изборни)
обавезан
Услов
Основни циљ предмета је да студентима представи стратешки менаџмент у сваком погледу,
поготово карактеристике, специфичности и примену у пракси. Циљ овог предмета је, да у
сажетом облику прикаже историјски развој стратешког менаџмента код нас, обради искуства и
Циљ
погледе на стратешки менаџментм у будућности.
предмета
Након успешног завршетка овог програмског садржаја, студент је оспособљен да: схвати значај
стратешког менаџмента у предузећу, и то да се у ову област данас улажу значајни напори за
идентификовање могућности и ограничења за успешно пословање предузећа. Како окружење
постаје све сложеније у новије време уочава се све већи интерес за раст, развој и стратегијско
управљање предузећем.

Исход
предмета
Садржај предмета
Менаџмент и менаџери у улози раста предузећа; Лидерство и менаџмент, Реинжењеринг и
трансформационе улоге менаџмента; Раст и развој као део развојне стратегије; Стратегије као
инструмент менаџмента; Стратегијски менаџмент и стратегије на нивоу преузећа; Планирање
као базична функција менаџмента; Стратегијско и оперативно планирање; Стратегијско
одлучивање; Информациони системи за подршку стратегијском одлучивању; Контрола
Теоријска
стратегијског менаџмента; Оперативни менаџмент; Студије лучајева.
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Практична настава прати теоријску наставу.
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5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
3

2

Методе
извођења Вербално: уз коришћење павер поинт презентације. Методе демонстрације на примерима из
наставе
праксе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
50 писмени испит
20
практична настава
10 усмени испит
10
колоквијуми
10
семинари

