
7 Статус предмета (обавезни/изборни) изборни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 (5+5) писмени испит

усмени испит 20

40

30

Завршене основне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: Студенти стичу знања и вештине да кроз примењене концепте, технике и

алате управљају технологијом и организацијом да би се остварио висок квалитет, задовољство

потрошача и конкурентност предузећа.

Предметне компетентности:разумевање значаја савременог пословања и технологија,

управљање и одлучивање, Управљање технологијом и продуктивност, технологија и

организација, Иновације и организација, Технологија и организација: животни циклус технологије

и организације, Ланац вредности, Организација и облици сарадње, Савремена ТЕП,

Технологија и стратегија, Информационо-технолошка парадигма, Интернет бизнис и динамика

бизниса, Таксономија интернет бизниса, Иновативност МСП

Циљ изучавања менаџмента операцијама и технологијом је оспособљавање студената за

стицање и примену теоријских и практичних знања из области управљања операцијама,

технологијом и организацијом, као и способност разумевања одређених метода, техника и алата

за успешно планирање, вођење и контролу производних  и пословних процеса. 

Садржај предмета

Технологија, управљање и одлучивање

Управљање технологијом и продуктивност

Технологија и организација

Иновације и организација

Технологија и организација: животни циклус технологије и организације

Ланац вредности

Организација и облици сарадње

Савремена ТЕП, 

Технологија и стратегија, 

Информационо-технолошка парадигма, 

Интернет бизнис и  динамика бизниса, 

Таксономија интернет бизниса, 

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

Krajewski,L.J., Ritzman, L. P., Operation management, Strategy and analysis, sixth edition, peavson 

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Котлица, С., Основи технолошког менаџмента, Мегатренд универзитет, Београд, 2005

Леви-Јакшић, М., Комазец, Г., 2003, Менаџмент операција, Мегатренд универзитет ,  Београд

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА

Проф. др Стаменковић  К. СлободанНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

УПРАВЉАЊЕ ОПЕРАЦИЈАМА И ТЕХНОЛОГИЈАМА 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета


