
Студијски програм: МАС ПМ 
Назив предмета: Дигиталне компетенције предузетника 
Наставник: Вељко В. Алексић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ:  6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Развој дигиталне писмености (будућих) предузетника и оспособљавање за самопроцену нивоа дигиталне 
писмености у будућој пракси. Подстицање будућих предузетника на креативно и критичко коришћење 
дигиталних ресурса у комуникацији, професионалном и приватном животу. Оспособљавање студената за 
коришћење различитих дигиталних уређаја за управљање информацијама, комуникацију у друштвеним 
(виртуелним) окружењима и коришћење интернета за учење. 
Исход предмета  
Минимални: На крају курса, очекује се да је студент достигао минимални ниво дигиталних компетенција у пет 
подручја: дигитална писменост, комуникација и колаборација, креирање дигиталног садржаја, безбедност и 
решавање проблема. 
Пожељни: На крају курса, очекује се да је студент способан за креативно коришћење дигиталних технологија 
и самоидентификацију недостатака дигиталне писмености. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Појам и модели оквира дигиталне писмености предузетника. Дескриптори нивоа дигиталних компетенција 
предузетника (основни, средњи и напредни) у пет подручја: дигитална писменост, комуникација и 
колаборација, креирање дигиталног садржаја, безбедност и решавање проблема. Интеракција и сарадња путем 
дигиталних технологија. Дигитални идентитет. Ауторска права. Безбедност података и приватност. 
Практична настава  
Претрага, евалуација и управљање подацима, информацијама и дигиталним садржајем. Креирање дигиталног 
садржаја. Решавање техничких проблема. Креативно коришћење дигиталних технологија. Дискусија и 
излагање реферата о садржајима теоријске наставе, израда и презентација семинарског рада. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Реализација предавања по моделу интерактивне наставе (популарно предавање, дискусија, методе практичног 
рада, истраживање, радионице); активирани облици учења: вербално смисаоно рецептивно учење, 
кооперативно, практично и учење путем открића. Студенти се на вежбама оспособљавају за коришћење 
дигиталних технологија, креирање дигиталног садржаја и решавање техничких проблема. Постигнуће 
студената испитује се тестирањем и реализацијом практичних задатака. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Активност у току предавања 10 Писмени испит  
Активност у току вежби 10 Усмени испит 30 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 20   
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