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Шифра предмета
2012/13
Школска година од које се програм реализује
Врста и ниво студија, студијски програми: Основне академске студије. Први циклус.
Студијски програм: Машинство
Условљеност другим предметима: Нема условљености.
Циљеви изучавања предмета: Стицање основних знања о бизнису, врстама бизниса, предузетништва
и предузетничким вјештинама с нагласком за идентификацију шанси за самозапошљ.
Име и презиме наставника и сарадника: Проф.др Славиша Мољевић
Метод наставе и савладавање градива:
Предавања, вјежбе, презентације, учење и израда задатака. Консултације
Садржај предмета по седмицама:
1 Увод у бизнис и предузетништво. Мали, средњи и велики бизнис. Предузетништво, бизнис и
менаџмент; предузетници и менаџери. Проблеми и шансе.
2 Предузетничке стратегије, стратешке основе и стратешки циљеви предузетника.
3 Бизнис план: врсте, намјена и састојци бизнис плана.
4 Инкубација прије почетка, Get ready, Get started. Припрема за улазак у бизнис.
5 Улазак у бизнис. Легалне структуре: предузетник – радња, фирма; оснивање, регистрација фирме.
6 Почетак рада фирме: маркетинг стратегије, финасирање и рачуноводство, организација и
управљање малом фирмом.
7 Фазе развоја фирме. Управљање развојем фирме.
8
I парцијални испит.
9 Стратешко, тактичко и оперативно одлучивање у малом и средњем бизнису.
10 Избор локације и опреме: куповина или лизинг.
11 Избор особља и HRM.
12 Идеје и иновације, управљање иновацијама.
13 Реструктуирање мале фирме у сусрет промјенама. Од предузетништва ка професионализму.
14 Професионално менаџерско управљање, одржавање предузетничког менталитета у средњој
фирми.
15 Подјела профита и власништва.
16 Држава и бизнис; Од идеје до реализације; Циклус обнове.
17 II парцијални испит.
Оптерећење студента по предмету:
Недјељно:
У семестру:
Кредитни коефицијент
Укупно оптерећење за предмет:
к=6/30=0.20...
6 кредита x 30 сати/кредиту= 180 сати
Активна настава: 5 x15=75 сати предавања и вјежби,
Недјељно оптерећење:
=0.20 x40 сати=8 сати
Континуална провјера знања: 10 сати
Завршна провјера знања: 5 сати
Самосталан рад: учење, консултације 90 сати
Обавезе студента: Студенти су обавезни да похађају наставу, раде и предају графичке радове и положе
оба колоквијума.
Литература:
4. Јојић, Р.: Предузетништво,
5. Corman, Ј.: Small Business Management,
Облици провјере знања и оцјењивање:
- редовно присуство и активност на настави доноси 10 бодова,
- колоквијуми, семинарски радови и домаће задаће доносе 50 бодова
- завршни испит доноси 40 бодова
Пролазна оцјена се добије ако се сакупи 50 или више бодова.
Посебна напомена за предмет:
Додатне напомене о предмету могу се добити код предметног наставника.

