
Студијски програм: МАС ИМ 

Назив предмета: Менаџмент производа 

Наставник: Весић Васовић Ј. Јасмина 

Статус предмета: О 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: поседовање знања из менаџмента, организације и информационих технологија 

Циљ предмета 

Овладавање студената основним знањима потребних за координацију пословних функција у изради производа у 

контексту менаџерских функција. 

Исход предмета  

Након што положи испит студент треба да зна детерминанте производа и производног програма, користи специфичне 

принципе развоја производа, разуме улогу  и активности менаџера производа и примењује стечена знања у решавању 

конкретних проблема. 

Садржај предмета 

Теопијрка нартава 

Производ, појам, дефиниција и основне карактеристике. Концепт животног циклуса производа. Истраживање и развој 

производа. Управљање развојем производа. Портфолио производа. Производни програм. Пројектовање производног 

програма. Проблеми оптимизације. Карактеристични аспекти програмске оријентације. Менаџер производа, улога и 

активности. Информациони системи као подршка одлучивању о производном програму.  

Ппактична нартава  

Вежбе обухватају примену програмом предвиђеног градива на решавању практичних проблема (задатака) уз 

одговарајућу софтверску подршку 
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5.       

Број часова  активне наставе  

Предавања: 

2 
Вежбе: 

2 
Други облици наставе:  

0 
Остали часови:  

   
Студијски истраживачки рад: 

   

Методе извођења наставе 

Предавања се изводе методом "ex cathedra" презентацијом наставних садржаја. Вежбе се изводе комбинацијом метода " 

ex cathedra " и "case". Методом " ex cathedra " се реализује део аудиторних вежби. Остали део  вежби се реализује 

методом "case" са интерактивним учешћем студената и обухвата анализу случајева из праксе, израду пројектних задатака 

из оквира садржаја наставног предмета. 

Провера знања, оцењивање и начин полагања испита 

Испит се полаже писмено и/или усмено  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава       усмени испит        

колоквијум-и 30 ..........       

семинар-и 30             
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