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Шифра предмета:
Година:
Семестар:
Обавезни предмет / теоријско-методолошки
Статус/тип предмета:
7
Број ЕСПБ:
нема
Услов за избор/слушање предмета:
Циљ предмета:
Усвајање основних знања о парадигмама, методама, техникама, стратегијама међународног пројектног
менаџмента и способности самосталног креативног реаговања у променљивим условима пројектног окружења.
Исход предмета:
Након одслушаног предмета студенти ће бити способни да се самостално укључе у процесе управљања
међународним пројектима и биће оспособљени за самосталну процену свих релевантих фактора који могу да
утичу на успех пројекта.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Менаџмент и пројектни менаџмент. Појам и врсте пројеката. Концепт управљања пројектом. Организација
за управљање пројектом. Интегративно управљање у пројекту. Управљање процесима у пројекту.
Управљање људским ресурсима у пројекту. Пројектно лидерство. Управљање циљевима пројекта.
Управљање временом пројекта. Управљање трошковима пројекта. Управљање квалитетом пројекта.
Управљање ризиком пројекта. Управљање комуникацијама у пројекту. Управљање променама у пројекту.
Праћење и контрола реализације пројекта. Методе и технике пројектног менаџмента.
Практична настава:
 Вежбе на практичним примерима покретања и рада на међународним пројектима.
Литература:
1. Duncan W. R., А guide to the project management body of knowledge, Project Management Institute Four
Campus Boulevard Newtown Square, PA 19073-3299 USA.
2. Јовановић, П., Управљање пројектом – Project management, Висока школа за пројектни манаџмент,
Београд, 2012.
Број часова активне наставе:
Остали часови:
Предавања
Вежбе
Други облици активне наставе
0
3
3
0
Методе извођења наставе:
Настава се изводи путем предавања и аудиторних вежби. На предавањима се излажу теоретске основе и
принципи међународног пројектног менаџмента, предавања су додатно пропраћена карактеристичним студијама
случаја. На аудиторним вежбама се детаљније разрађују теоријске поставке дефинисане на предавањима путем
практичних примера у интеракцији са студентима.
Оцена знања:
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
10
писмени испит
55*
практична настава
10
колоквијуми
50
усмени испит
30
Обавезе студената:
Присуство свим предавањима и вежбама, израда домаћег задатка и полагање колоквијума.
*Односи се на студенте који не стекну 55 поена извршавањем предиспитних обавеза.

