
6 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
Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

10 писмени испит 30

усмени испит

30 (2x15)

30

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ  СТУДИЈЕ

МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА И КВАЛИТЕТА

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета

Проф. др Слободан К. Стаменковић Наставник (за предавања)

Наставник/сарадник (за вежбе)

Наставник/сарадник (за ДОН)

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари

Спецификација предмета за књигу предмета

ЕX КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, СЕМИНАРИ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ

Литература

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

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Wеб сајтови компанија

Пословне академске студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Шире компетентности:  Познавање значаја савременог пословања. Разумевање визије и циљева 

пословања и развој способности примене савремених управљачких метода. Познавање интерне 

анализа предузећа и утицаја окружења кроз анализу средине и анализу конкуренције. 

Предметне компетентности:- Студенти би после овог предмета требали да знају:

-основне концепте о управљању производњом и технологијом

-о савременим тенденцијама управљања операцијама

-о ланцу снабдевања

-развоју и примени ТQМ

-разликама и сличностима управљања операцијама производих и услужних организација

-Формирање нивоа знања за успешно пословање

Циљ изучавања менаџмента операција је оспособљавање студената за стицање и примену 

теоријских ипрактичних знања из области управљања технологијом и организацијом, као и 

способност разумевања одређених метода, техника и алата за успешно планирање, вођење и 

контролу производних  и пословних процеса. 

Садржај предмета

1. ИНТЕГРАТИВНИ МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

2. Природа, човек, друштво и технологија

3. Развој технологије и животни циклус организације

4. Стратегије технолошке конкурентности

5. МЕНАЏМЕНТ  ОПЕРАЦИЈА – СТРАТЕГИЈА И АНАЛИЗА

6. Стратегија организације и ланац вредности

7. Стратегија операција и технологије

8. Стратешка анализа операција: технолошко предвиђање и планирање

9. Стратешка анализа операција: показатељи технолошког напретка

10. Кооперација, мреже и алијансе

11. МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА – ОПЕРАТИВНИ ПРИСТУП

12. Подршка оперативнном управљању технологијом

13. Ланац снабдевања

14. МЕНАЏМЕНТ ОПЕРАЦИЈА УСЛУГА

15. Менаџмент операција услуга


