
8 Статус предмета (обавезни/изборни) обавезни

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Теоријска

настава

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

3 2

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

2x20=40

20

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

САВРЕМЕНИ СТРАТЕГИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

др Слободан Стаменковић, редовни професорНаставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

предавања, тестирање разумевања у току наставе, контролни тестови, израда  и одбрана 

семинарског рада, студије случајева

Литература

Милисављевић, М., Савремени стратегијски менаџмент, Мегатренд универзитет Београд, 2010

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ ПРЕДУЗЕЋА

/

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности: разумевање значаја савременог пословања и услужне економије.

Разумевање стратегијске визије и циљева пословања и развој способности примене стратегија

на основу познавања свих нивоа стратегија предузећа и начина доношења стратегијских одлука

на основу информације за стратегијски менаџмент. Познавање интерне анализа предузећа и

утицаја окружења кроз анализу средине и анализу конкуренције.

Предметне компетентности: Развој способности стратегијског предвиђања, приступа избору 

Циљ изучавања је разумевање и усвајање концепта стратегијског менаџмента релевантног за

предузећа која своју пословну активност обављају у привреди коју карактеришу дисконтинуитет и

глобализација. Стварање стручности у стратегијској анализи и стратегијском избору и

способности за предузимање стратегијских промена.

Садржај предмета

Основи стратегијског менаџмента, 

Стратегијска визија и циљеви, 

Стратегија, Нивои стратегија предузећа, 

Стратегијске одлуке, Информације за стратегијски менаџмент, 

Интерна анализа, Анализа средине, 

Анализа конкуренције, 

Стратегијско предвиђање, 

Приступ избору стратегије (а), 

Генеричке стратегије, 

Стратегије раста, 

Стратегије контракције и заокрета, 

Обнављање градива и први колоквијум

Предузетничке стратегије, 

Иновативне стратегије, 

Технолошке стратегије, 

Међународне стратегије, 

Димензије стратегијске промене, 

Организација и стратегијска промена, 

Контрола и стратегијска промена. 

Управа предузећа и стратегијске промене, 

Лидерство и стратегијске промене. Други колоквијум


