Спецификација предмета за књигу предмета

Међународна пословна економија
Студијски програм
Изборно подручје (модул)
основне академске студије, први ниво студија
Врста и ниво студија
Назив предмета
Менаџмент операција
Наставник (за предавања)
Славица С. Костић-Николић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наташа Илић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
7
Услов
нема условљавања
Циљ изучавања предмета је да студенти стекну теоријска знања из области технологије,
управљања технологијом и организацијом, принципима стратешког и оперативног
управљања операцијама, као и разумевања одређених метода, техника и алата за
Циљ
успешно планирање, вођење и контролу производних и пословних процеса. Студенти
предмета
треба да схвате стварање вредности као резултат трансформација и веза са
продуктивношћу и квалитетом – основним циљевима управљања операцијама.
Oспособљеност студената да препознају пословне процесе и операције, схвате
специфичност датих операција, анализирају и укажу на проблеме трансформација а пре
Исход
свега на могућности управљања технологијом и организацијом да би се остварио висок
предмета
квалитет, задовољство потрошача и конкурентност предузећа.
Садржај предмета
Уводно предавање. Технологија и историјски развој
Технологија као објекат управљања
Управљање технологијом и продуктивност
Интегративни модели организације
Иновација, иновативна организација и модели иновације
Фазе животног циклуса технологије i организације. Tехнолошка S-крива
Стратегија технолошке конкурентности
Теоријска
Колоквијум (Контролни тест)
настава
Стратегије операција и ланац вредности
Облици технолошке кооперације
Технолошки системи, процеси и операције.
Ланац снабдевања и управљање ланцем снабдевања
Оперативни приступ управљању операцијама
Други колоквијум (Контролни тест)
Менаџмент операција услуга
Практична
настава (вежбе,
Практична настава:
ДОН, студијски
Вежбе
истраживачки
рад)
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Остали часови
Предавања
Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
3
1
Методе
Ex katedra, интерактивност, дискусионе групе, контролни тестови и семинарски рад
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
40
писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
40
семинари
10

