Студијски програм : Пословна економија и предузетништво (180 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Основне академске студије, први ниво студија
Назив предмета: ПРОЈЕКТНИ РАД ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА
Наставник: Вујичић Слађана
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 8
Услов: Уписан VIсеместар, изабран предмет и ментор као и успешно реализован рад
Циљ предмета:
Пружање информационе подршке студентима кроз обједињавање стеченогзнањазаизраду тематског
пројектнограда из области пословне економије и предузетништва у условимареалног, односно
симулираног пословног окружења (корпорација, велико предузеће или МСП, институција,
установа,..),акојисесастојиу пројектовању мера за унапређења пословања, њиховом спровођењу,
праћењу, анализи, квантификовању и вредновању постигнутихефеката.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је у стању да идентификује релевантне проблеме у пословању
пословног окружења, у стању да испројектује адекватне мереза њихово превазилажење и можеда их
пропрати, анализира и квантификује њихове ефекте и вреднује њихов допринос унапређењу
пословања.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Утврђивање темапројектнихрадова, одрећивањегрупастуденатаипословног окружења.Упутства и
инструкцијеу вези структуре и методологије реализације пројектног рада. Садржај пројектног рада:
Уводно разматрање. Представљање пословног окружења. Снимак постојећег стања пословног окружења.
Анализа снимка стања и идентификовање проблема. Пројектовање мера за унапређење постојећег стања.
Спровођење пројектованих мера. Процена могућих ефеката. Анализа ефеката спроведених мера. Дискусија
оствареног. Закључак. Литература.

Практична наставa:
Анализа успешно реализованих пројектних радова. Издавање и израда пројектних радова. Давање
упутстава за техничку обраду у складу са поглављима рада и менторинг током израде пројектних
радова. Евалуација и анализа реализоване наставе. Припрема за одбрану пројектног рада на испиту.
Литература
Узависности од изабране теме.
Теоријска настава:
Практична настава: 3
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Студент бира тему пројектног рада у договору са предметним наставником из пописа одобрених тема.
Пројектни рад се предаје у три штампана примерка и на један на CD. Комисија за одбрану пројектног
рада броји три члана, коју чине наставници Школе, а именује их директор на предлог ментора. Ментор
је обавезан члан комисије и мора бити наставник на предмету на коме студент ради пројектни рад.
Одбрана пројектног рада студената је усмена и јавна и изводи се у просторијама Школе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена 50
Завршни испит
поена 50
активност у току реализације рада
усмена одбарана рада
50
50

29

