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Циљ предмета 
Овладавање основним теоријским знањима о структурним елементима система управљања, процесном приступу 
и интегрисаном систему управљања; оспособљавање студената за тимски рад на решавању проблема развоја, 
побољшања, имплементирања и мерења пословних система применом процесног приступа. 
Исход предмета  
Унапређена знања, способности и вештине студената за тимски рад на решавању проблема развоја, побољшања, 
имплементирања и мерења интегрисаног система процеса, функција и ресурса. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Систем управљања. Структурни елементи система управљања. Утврђивање кључних подручја пословања. 
Побољшање процеса у пословном систему. Процесно оријентисан систем управљања. Повећање пословне 
изврсности. Интегрисани системи управљања. Генерички модел интегрисаног система управљања. Процес 
пројектовања интегрисаног система управљања. Интегрисано управљање учинком: стратешко планирање, 
управљање учинком, управљање процесима и управљање побољшањима. Континуално усавршавање система 
управљања. 
Практична настава  
Обухвата примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема усмерених на примену и 
проверу стечених знања са предавања, а кроз изучавање реалних примера из праксе, симулацију разних случаја и 
израду пројектног рада на дефинисану тему из предметне области. 
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Број часова активне наставе: 4 Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Методе извођења наставе 
Настава се реализује по моделу интерактивне наставе презентацијом наставних садржаја, дискусијом и анализом 
студија случаја. Практична настава укључује и радионичарски поступак решавања конкретног структурираног 
задатка, симулације, искуствени вид учења, размену идеја и сазнања кроз групну дискусију, учење на примеру 
кроз студију случаја, менторски и тимски рад на изради пројектног рада на дефинисану тему.  
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активност у току предавања 5 Писмени испит 20 
Практична настава 5 Усмени испит 10 
Колоквијум-и 30   
Семинар-и 30   

 


