
Назив предмета: Методологија научно-истраживачког рада 

Наставник или наставници: Јовановић М. Петар 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним методолошким постулатима, специфичностима епистемологије 

пројектног менаџмента, филозофским, општенаучним и логичким (посебним) методама истраживања и 

техникама за прикупљање, анализу и експланацију научног радa (појединачним  научним методама) у 

пројектном менаџменту, као и структуре научног истраживања, односно фаза у поступку научног 

истраживања. 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

Стицање методолошке способности доктораната за коришћење и критично промишљање научне 

литературе, самостално пројектовање и извођење научних истраживања из области пројектног менаџмента, 

као и примену стечених знања. Студент треба да разуме статистичку анализу мултиваријационих података, 

да овлада вештинама припреме мултиваријационих података за анализу помоћу статистичких програма 

(SPSS, STATWINDOWS), да самостално одабере статистичке поступкe анализe мултиваријационих 

података и да обави анализу резултата добијених на основу коришћења одговарајућих статистичких 
поступака. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Циљеви методологије научног истраживања и њени конститутивни делови и принципи. Епистемолошке 

основе истраживања појава у области пројектног менаџмента. Филозофске, опште и посебне методе 

истраживања. Појединачне научне методе. Tехнике за прикупљање, обраду и анализу научне грађе у 

истраживању појава у пројектном менаџменту. Структура научног истраживања и фазе у поступку научног 

истраживања. Коришћење мултиваријационих поступака за обраду и анлизу прикупљених података 

(факторска анализа, анализа главних компоненти, регресиона анализа, каноничка дискриминативна 

анализа, мултиваријациона анализа варијансе и каноничка корелацијска анализа). 

СИР 

Приказ реалних примера 

Радионице 

Студије случајева 

Анализа утицајних фактора 

Израда и презентација семинарских радова 

Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Вебер, М.: Методологија друштвених наука, Глобус, Загреб, 1 1985, 2 1989. 

2. Ковачић, З.: Мултиваријациона анализа, Економски факултет, Беогрд, 1994. 

3. Мејовшек, М.: Методе знаственог истраживања, Наклада СЛАП, Загреб, 2008. 

4. Печуjлић, М: Методологија друштвених наука, Савремена администрација, Београд, 1982. 

5. Шамић, М.: Како настаје научно дело, Завод за издавање уџбеника, Сарајево,1969. 

6. Шешић, Б.: Општа методологија, Научна књига, Београд, 1980. 

Број часова  активне наставе 
12 

Теоријска настава:6 СИР: 6 

Методе извођења наставе Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и 

решавање примера из праксе, дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних 

истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Пројектни задатак:60, Усмени испит:40 

 



 

Назив предмета: Савремени пројектни менаџмент 

Наставник или наставници: Петар Јовановић, Берић М. Ивана 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са традиционалним и савременим концептима пројектног менаџмента 

2. Овладавање са савременим методологијама пројектног менаџмента 

3. Стицање знања о програм менаџменту и пројектном портфолио менаџменту 

4. Упознавање са савременим менаџерским и лидерским позицијама у пројектном менаџменту 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе традиционалног и савременог пројектног менаџмента 

2. Успешно користи савремене методе и методологије пројектног менаџмента 

3. Разуме основне трендове у развоју пројектног и програм менаџмента и пројектног портфолио 

менаџмента 

4. Прати развој нових принципа, метода и методологија пројектног менаџмента 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Традиционални и савремени пројектни менаџмент  

2. Програм менаџмент 

3. Пројектни портфолио менаџмент 

4. Програм и пројектни портфолио менаџер 

5. Основни принципи стратегијског пројектног менаџмента 

СИР 

1. Приказ реалиних примера 

2. Радионице 

3. Студије случајева 

4. Анализа утицајних фактора 

5. Израда и презентација семинарских радова 

6. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Kerzner H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controling, John 

Wiley and Sons, 2013. 

2. Frame J.D.: The New Project Management, John Wiley and Sons, San Francisco, 2002. 

3. Jovanović P. i dr.: Pravci razvoja projektnog menadžmenta, VŠPM, Beograd, 2010. 

4. PMBOK Guide, PMI, Newton Square, PA, 2013. 

5. Gareis R.: Happy projects, MANZ, Verlag, 2005. 

Број часова  активне наставе 

12 

Теоријска настава:6 СИР:6 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Писмени испит:50, Усмени испит: 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Назив предмета: Теорија менаџмента 

Наставник или наставници: Петар Јовановић 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним принципима и теоријама менаџмента 

2. Стицање знања о савременим методама, методологијама и дисциплина менаџмента 

3. Упознавање са основним концептима савременог менаџмента 

4. Овладавање са савременим методама истраживања менаџмента и назив дисциплина менаџмента 

5. Стицање знања о повезаности учења, управљања знањем и савременим менаџментом 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе и теорије менаџмента 

2. Примењује савремене методе, методологије и дисциплине менаџмента 

3. Анализира основне концепте традиционалног и савременог менаџмента 

4. Успешно користи савремене методе истраживања менаџмента 

5. Прати развој нових метода, методологија и дисциплина менаџмента 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Традиционални концепти и теорије менаџмента 

2. Савремени концепти и дисциплине менаџмента 

3. Интеграција модерних дисциплина менаџмента 

4. Менаџерске и лидерске позиције 

5. Истраживање нових праваца развоја менаџмента 

СИР 

7. Израда и презентација семинарских радова 

8. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Cole G.A.: Management: Theory and Practice, Cengage Learning EMEA, 7th edition, 2011. 

2. Massie J.L.: Esential of Management, Prentice Hall, 4 edition, 1986. 
3. Drucker P.: Management challeages for the 21st centery, Harper Business, USA, 2001. 

4. Јовановић П.: Савремени менаџмент, ВШПМ, Београд, 2009. 

5. Јовановић П.: Менаџмент теорија и пракса, YUPMA-Удружење за управљање пројектима Србије, 

Београд, 2010. 

Број часова  активне наставе 

12 

Теоријска настава:6 СИР:6 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 40, Усмени испит: 60 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Назив предмета: Управљање људским ресурсима у пројекту 

Наставник или наставници: Радушки М. Драгољуб 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са базичним применама управљања људским ресурсима у пројекту 

2. Овладавање са знањима везаним за пројектног и програм менаџера и вођење пројектног тима 

3. Стицање знања о улогама и задацима пројектног и програм менаџера 

4. Управљање са принципима пројектног лидерства и деловањем пројектног лидера 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принеципе управљања људским ресурсима у пројекту 

2. Успешно користи савремене методе и технике менаџерског вођења пројектног тима 

3. Разуме основне трендове у развоју људских ресурса у пројекту 

4. Успешно користи савремена знања из пројектног лидерства 

5. Прати развој нових метода и методологија управљања људским ресурсима у пројекту 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Савремене методе управљања људским ресурсима у пројекту 

2. Главне менаџерске позиције у управљању пројектом 

3. Пројектни и програм менаџер и вођење пројектног тима 

4. Лидерство и пројектно лидерство 

5. Пројектни лидер и тимско вођење пројекта 

СИР 

9. Приказ реалних примера 

10. Радионице 

11. Студије случајева 

12. Анализа утицајних фактора 

13. Израда и презентација семинарских радова 

14. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. PMBOK Guide, PMI: Newton Square, PA, 2013. 

2. Gareis R.: Happy Projects, MANZ, Verlag, 2005. 

3. Jovanović P.: Upravljanje projektom, VŠPM, 2015. 

4. Dessler G.: Human Resource Management, Prentice Hall, 2002. 

5. Noe R.A., Hallenbeck J.R.: Human Resource Management, Irwin/McGraw Hill, 2002. 

6. Kerzner H.: Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controling, John 

Wiley and Sons, 2013. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 СИР:6 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 50, Усмени испит: 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 
семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Назив предмета: Стратегијски пројектни менаџмент 

Наставник или наставници: Петар Јовановић, Аца Јовановић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са базичним принципима стратегијског и пројектног управљања 

2. Овладавање са методама интегрисања стратегије и пројеката 

3. Стицање знања о процесу стратегијског и пројектног менаџмента 

4. Упознавање са модерним приступима повезивања стратегијског и пројектног менаџмента 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разне основне принципе стратегијског и пројектног управљања 

2. Успешно користи савремене методе и технике стратегијског и пројектног менаџмента 

3. Разуме основне трендове у истраживању и иновирању процеса стратегиског пројектног 

менаџмента 

4. Прати развој нових методологија примене стратегијског пројектног менаџмента 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Стратегијско и пројектно управљање 

2. Повезаност пројектног и стратегијског менаџмента 

3. Пројектна стратегија 

4. Интегрисање стратегије и пројеката 

5. Процес стратегијског пројектног менаџмента 

СИР 

15. Студије случајева 

16. Анализа утицајних фактора 

17. Израда и презентација семинарских радова 

18. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Grundy T., Brown L.: Strategic Project Management: Creating Organizational Breakthroughs, Thomson 
Learning, 2002. 

2. Shenhar J.A.Ctal: Project Strategy: The Missing Link, Linking Project Management to Business Strategy, 

PMI, Newton, Square, PA, 2007. 

3. Moore S.: Strategic Project Portfolio Management, John Willey and Sons, 2002. 

4. Callahan M., Brooks L.: Essential of Strategic Project Management, John Willey and Sons, 2004. 

5. Schilling M.: Strategic Management and Technological Inovation, Mc Graw Hill, New York, 2008. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 СИР:5 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Писмени испит: 50, Усмени испит:50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 
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Назив предмета: Савремене методе управљања пројектима 

Наставник или наставници: Ивана Берић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са најновијим методама и техникама пројектног менаџмента 

2. Овладавање савременим методама евалуације у условима неизвесности 

3. Стицања знања о могућностима примене теорије игара 

4. Упознавање са методама праћења и контроле пројеката 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разумевање основних принципа и савремених метода пројектног менаџмента 

2. Успешно коришћење савремених метода пројектног менаџмента 

3. Примену најновијих знања из евалуације у условима неизвесности и ризика 

4. Разумевање савремених трендова у развоју нових метода евалуације и селекције пројеката 

5. Примену са методама праћења и контроле пројеката 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Методе евалуације и селекције пројеката 

Традиционалне и савремене методе инвестиционог одлучивања 

Методе евалуације у условима неизвесности и ризика 

Методе експертних оцена 

Примена теорије игара 

Методе праћења и контроле пројеката 

Методе за оптимизацију портфолија пројеката 

СИР 

Приказ реалних примера, Радионице, Студије случајева, Израда и презентација семинарских радова, 

Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Garies R: Happy projects, MANZ,Verlag, 2005. 
2. Milošević D.: Project Management Toolbox, John Wiley and Sons, New Jersey, 2003. 

3. Kerzner H.: Project Management: A Systems Approch to Planning, Scheduling and Controling, John 

Wiley and Sons, 2013. 

4. Lock D.: Project Management, Gower Press, England, 2007. 

5. Jovanović P.: Upravljanje investicijama, VŠPM, 2013. 

Број часова  активне наставе 

11 

Теоријска настава:6 Студијски истраживачки рад:5 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација пројекта:60, Писмени испит:40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

 

../Knjiga%20nastavnika/Ivana%20Beric.doc


Назив предмета: Управљање пословним ризиком 

Наставник или наставници: Иван Ракоњац 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са основним принципима и методама управљања пословним ризицима 

2. Овладавање са савременим методологијама управљања пословним ризицима 

3. Стицање знања о процесу управљања пословним ризицима 

4. Упознавање са стратегијама одговора на пословне ризике 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе и методе управљања пословним ризицима 

2. Успешно користи савремене методологије управљања пословним ризицима 

3. Анализира и успешно користи стратегије одговора на пословне ризике 

4. Прати развој нових принципа, метода и методологија управљања пословним ризицима 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Врсте и карактеристике пословних ризика 

2. Процес управљања пословним ризицима 
3. Методологије управљања пословним ризицима 

4. Методе анализе и оцене пословних ризика 

5. Планирање, праћење и контрола одговора на пословне ризике 

СИР 

1. Приказ реалних примера 

2. Радионице 

3. Студије случајева 

4. Анализа утицајних фактора 

5. Израда и презентација семинарских радова 

6. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. PMBOK Guide, PMI: Newton Square, PA, 2013. 

2. Петровић Д., Јовановић П., Раковић Р.: Управљање пројектним ризицима, Удружење за управљање 

пројектима Србије – YUPMA, Београд, 2010. 

3. Јовановић П.:Управљање пројектом, ВШПМ, Београд, 2015. 

4. Heldman K.: Project Managers Spotlight on Risk Management, John Wiley & Sons, UK, 2005. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:6 СИР: 4 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Презентација пројекта: 50, Писмени испит: 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

../Knjiga%20nastavnika/Ivan%20Rakonjac.doc


 

Назив предмета: Пројектни менаџер и вођење тима 

Наставник или наставници: Драгољуб Радушки 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са задацима и компетенцијама пројектног менаџера 

2. Стицање знања о основним методама, техникама и процедурама вођење пројекта 

3. Овладавање основним поставкама и концептима тимског вођења пројекта 

4. Упознавање са основним методама вођења програма 

5. Стицање знања о методама вођења портфолиа пројеката 

Исход предмета  
Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе и методе вођење пројекта 

2. Примењује основне концепте и процедуре тимског вођења пројекта 

3. Анализира задатке и компетенције пројектног менаџера 

4. Успешно користи основне елементе и концепте управљање програмом 

5. Прати развој нових знања и метода тимског рада у вођењу пројеката и управлјанју програмом и 

портфолиом 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Задаци и компетенције пројектног менаџера 

Пројектни менаџер и вођење пројектног тима 

Пројектни менаџер и управљање пројектом 
Програм менаџер и управљање програмом 

Пројектни портфолио менаџер и управљање портфолиа пројеката 

Приказ реалних примера 

Радионице 

Студије случајева 

Анализа утицајних фактора 

Израда и презентација семинарских радова 

Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Јовановић П.: Управљање пројектом, ВШПМ, Београд, 2015. 

2. Јовановић П., Лечић Р., Лајшић Ђ., Дробњаковић С.: Пројектни менаџер, ВШПМ, Београд, 2007. 

3. Schelle H., Ottmann R., Pfeiffer A.: Projekt Manager, GPM - Deutsche Gesellschaft für 

Projektmanagement, 2008. 
4. Kerzner H.: Project Management: A Systems Approch to Planning, Scheduling and Controling, John 

Wiley and Sons, 2013. 

Број часова  активне наставе 

10 

Теоријска настава:6 СИР:4 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 60, Усмени испит: 40 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

../Knjiga%20nastavnika/Dragoljub%20Raduski.doc


 

Назив предмета: Управљање знањем и организационо учење 

Наставник или наставници: Вилмош Тот, Весна Буха 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са савременом теоријом и праксом управљања знањем и организационог 

учења 

2. Стицање знања о основним принципима управљања знањем и организационог учења 

3. Овладавање са процесом учења и креирање знања 

4. Стицање знања о организацији и менаџерима управљања знањем 
5. Упознавање са пројектима менаџмента знања 

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разумевање основних принципа и поставки управљања знањем и организационог учења 

2. Успешно коришћење основних елемената процеса управљања знањем и организационог учења 

3. Разумевање процеса учења и креирања знања 

4. Анализу могућности управљања пројектима знања 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Менаџмент и управљање знањем 

2. Организације базиране на знању и радници знања 

3. Процес управљање знањем  

4. Управљање знањем и учење 

5. Управљање пројектима знања и пројектни менаџер знања 

Студијски истраживачки рад 

1. Израда и презентација семинарских радова 

2. Анализа савремене литературе 

Препоручена литература  

1. Nonaka I., Tacheushi H.: The Knowledge Creating Company, Oxford University Press, New York, 1995. 

2. Senge P.M.: The Fifth Discipline, Randow House, London, 1990. 
3. Malhotra Y.: Knowledge Management and Business Model Innovation, Idea Group Publishing, 2001. 

4. Harvard Business review on Knowledge Management, Harvard Business Press, 1998. 

5. Argyris C.: On organizational learning, Oxford Blackwell Publishing, 1999. 

6. Jovanović P.: Upravljanje znanjem, VŠPM, Beograd, 2014. 

Број часова  активне наставе 

11 

Теоријска настава:6 СИР:5 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 50, Усмени испит: 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 

../Knjiga%20nastavnika/Vilmos%20Tot.doc
../Knjiga%20nastavnika/Vesna%20Buha.doc


 

Назив предмета: Информациона подршка управљању пројектима 

Наставник или наставници: Светлана Митровић 

Статус предмета:изборни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: 

Циљ предмета 

1. Упознавање студената са софтверским пројектима који се користе за управљање пројектима 

2. Стицање знања о савременим информационим технологијама и њиховој вези са процесом 

управљање пројектима 

3. Овладавање са традиционалним методологијама  за управљање ИТ пројектима 

4. Упознавање са агилним методологијама за управљање ИТ пројектима  

Исход предмета  

Студент који успешно заврши овај предмет оспособљен је да: 

1. Разуме основне принципе информационе подршке пројектног менаџмента 

2. Успешно користи софтверске пакете за управљање пројектима 

3. Разуме основне поставке и примену традиционалних методологија 

4. Анализира основне принципе и могућности примене агилних технологија 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Информационе технологије и пројектни менаџмент 

Софтверски пакети за управљање пројектима 

Традиционалне методологије за управљање ИТ пројектима 

Агилне методологије за управљање ИТ пројектима 

Пројектни менаџер у ИТ 

Приказ реалних примера 

Радионице 

Студије случајева 

Анализа утицајних фактора 

Израда и презентација семинарских радова 

Анализа савремене литературе 
Практична настава 

Препоручена литература  

1. A. Stellman, J. Greene:  "Applied Software Project Management", 1st Edition,  O'REILLY, 2005. 

2. A. Stellman, J. Greene:  "Learning Agile: Understanding Scrum, XP, Lean, and Kanban", O'REILLY, 

2014. 

3. Avison, D. and G. Torkzadeh: Information Systems Project Management, Sage, 2008. 

Број часова  активне наставе 

11 

Теоријска настава:6 СИР: 5 

Методе извођења наставе 

Предавања, мулти-медијалне презентације, интерактиван рад, дискусије и решавање примера из праксе, 

дискусија унапред дефинисаних проблема, презентација самосталних истраживања студената. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 50 поена 

Презентација пројекта: 50 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

 

../Knjiga%20nastavnika/Svetlana%20Mitrovic.doc


 

Назив предмета: Докторска дисертација 1 – теоријске основе 

Наставник или наставници: Сви наставници студијског програма  

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:15 

Услов: 

Циљ предмета 

Теоријске основе докторске дисертације су посебан предмет чији је циљ да припреми студента за 

самосталан истраживачки рад  на изради докторске дисертације из пројектног менаџмента. Студент се уз 

помоћ ментора припрема да, овлада савременим методама и техникама пројектног менаџмента и 

оспособљава се да кроз стицање потребних знања, како научно-теоријских, тако и апликативних, 

дефинише проблем који жели да обради и дефинише и изложи методологију његовог решавања.  

Исход предмета  

Студент је оспособљен да самостално обавља научно истраживачки рад у подручју пројектног менаџмента, 

да анализира научну литературу и да проналази постојећа решења из подручја из кога ради докторску 

дисертацију. Такође студент је оспособљен да изврши компарацију и евалуацију постојећих приступа и 

решења и да пружи критичку анализу, како би дошао до дефинисања научних доприноса за проблем који 

истражује у докторској дисертацији. Студент је упознат са свим елементима неопходним за израду 

пројекта истраживања – проблем истраживања, хипотезе које треба да потврди или оповргне у свом 

истраживању, затим научни допринос дисертације и очекиване научне резултате. Студент је оспособљен  

да дефинише план истраживања и упознат са методама које може користити у истраживању. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Након успешног завршетка свих предвиђених испита, студент се, уз помоћ ментора, припрема да спроведе 

планирана истраживања у тежњи да створи теоријску основу за дефинисање теме и израду пројекта 

истраживања. Студент би требало  да прикаже уочене проблеме и решења до којих је дошао анализирајући 

научну литературу, да пружи критичку анализу тих решења и идентификује и прикаже  проблем или 

приступ чијим истраживањем ће остварити планиране научне резултате и научни допринос. Потребно је да 

јасно дефинише циљеве истраживања и научне хипотезе, основне научне методе и технике које ће 

користити у истраживању и фазе истраживања и да на основу тога дефинише форму научног доприноса 

који ће бити резултат истраживања. 

Практична настава  

Препоручена литература  

Часописи са листе Кобсон и друга релевантна литература из пројектног менаџмента и методологије 

научноистраживачког рада. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Студијски истраживачки рад: 10 

Методе извођења наставе 

Ментор даје задатак за израду образложења научне заснованости теме за израду докторске дисертације. 

Почетну литературу дефинише ментор, а надаље кандидат сам истражује користећи расположиве  

базе података.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинарски рад: 50 

Усмени испит: 50 

 



 

Назив предмета: Докторска дисертација 2 – израда пројекта истраживања, дефинисање теме и 

пријава тезе 

Наставник или наставници: Сви наставници студијског програма  

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ: 15 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да кандидат на основу знања стечених похађањем предмета Докторска дисертација-

теоријске основе и истраживања литературе из области пројектног менаџмента и специјализованих 

менаџмент дисциплина дефинише тему докторске дисертације, изради пројекат истраживања који ће да 

обухвати начин и структуру истраживања дефинисаног темом и пријави тему докторске дисертације.  

Исход предмета  

Кандидат се оспособљава да формулише, анализира и обради један научно истраживачки проблем 

поштујући опште теоријске методолошке оквире научно истраживачког рада. Кандидат је оспособљен за 

примену стеченог знања у решавању реалних проблема и пројеката, самосталан истаживачки рад у домену 

за који се едуковао током студија, презентовање резултата свог рада. Кандидат је оспособљен да дефинише 

и опише предмет (проблем) истраживања, да изнесе преглед владајућих ставова и схватања у доступној 

литератури у подручју истраживања са наводом коришћене литературе, да да образложење о потребама 

истраживања, прикаже циљ истраживања са нагласком на резултате који се очекују и да дефинише план 

(фазе) истраживања и оријентациони садржај дисертације 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Кандидат на основу истраживања и анализе литературе и прегледа теоријских основа, као и расположивих решења 
везаних за истраживачки проблем врши Избор теме рада, Формулисање наслова рада, Постављање циља, предмета 
рада, метода и начина његовог решавања, Избор начина обраде проблема, прикупљање, обраду, анализу и 
верификацију применом научних метода, Коначно обликовање истраживачког рада и пријава теме.  

Попуњавањем пријаве студент доказује да је овладао теоријским поставкама истраживања, теоријским знањима из 
области пројектног менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина и да је успешно реализовао процес 
дефинисања теме дисертације кроз Уочавање проблема, Теоријску обраду проблема, Истраживачки део кроз план 
реализације и организацију истраживања и Израду писаног материјала 

Практична настава 

Препоручена литература  

Часописи са листе Кобсон и остала релевантна литература из области истраживања. 

Број часова  активне наставе 

15 

Теоријска настава: Студијски истраживачки рад: 15 

Методе извођења наставе 

Након консултација са потенцијалним ментором кандидат пријављује ширу тему истраживања Већу 

Факултета. Веће оцењује погодност теме и одређује ментора. Након што се одобри тема, студент истражује 

тему уз помоћ ментора, при чему је обавезан да користи и литературу коју му је назначио ментор. 

Периодично у консултацијама са ментором проверава напредовање студента и по потреби га додатно 

усмерава. а студент се може консултовати и са осталим наставницима ангажованим на студијском 

програму. Кандидат у току израде елабората врши потребна истраживања и анализе, ради бољег 

дефинисања истраживачког проблема. После одбране елабората, ментор покреће процедуру за званично 

одобравање теме за израду докторске дисертације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 



Назив предмета: Докторска дисертација 3 – прелиминарно истраживање 

Наставник или наставници: Сви наставници са студијског програма 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:30 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да кандидат, у оквиру дефинисане теме и плана истраживања, обави прелиминарна 

теоријска и практична истраживања дефинисаног проблема, да уочи и представи предложене теоријске 

принципе, решења и моделе, и да их критички анализира и припреми подлоге за спровођење 

експерименталног истраживања.  

Исход предмета  

Студент је оспособљен да: самостално уочава и анализира могуће проблеме истраживања и решења из 

доступне литературе, да предложи и одабере методе, технике и начине извођења конкретног истраживања, 
дефинише начин избора, величине и конструкције узорка који ће бити анализиран приликом истраживања, 

одабере и дефинише место експерименталног истраживања. Кандидат је оспособљен да самостално 

спроведе истраживање у складу са уоченим проблемом које ће омогућити даљи рад на дисертацији и 

публиковање резултата истраживања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Студент на основу самосталног истраживања литературе из пројектног менаџмента и повезаних менаџмент 
дисциплина, везане за одабрани проблем, анализира доступне теорије, моделе и решења из области 

пројектног менаџмента и специјализованих менаџмент дисциплина, које се односе на истраживачки 

проблем, бира методе које ће бити примењене и започиње истраживање коришћењем одабраних метода, 

техника и начина истраживања.  

Практична настава  

 

Препоручена литература  

Часописи са листе Кобсона и друга литература релевантна за предмет истраживања. 

Број часова  активне наставе 

20 

Теоријска настава: Практична настава: 20 

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостално претраживање литературе, теренски истраживачки рад, консултативан рад, 

консултативан рад са другим релевантним стручњацима, самостално писање научног чланка. 

Ментор саставља оквирни задатак кандидату дефинисањем основних праваца истраживања која су 
произашла из елабората кога је студент предходно одбранио у предпоступку за дефинисање теме докторске 

дисертације. Током израде докторске дисертације ментор може давати додатна упутства којим усмерава 

кандидата ка успешном решавању постављеног проблема и израде квалитетне докторске дисертације. 

Студент је дужан да у току израде, а пре одбране докторске дисертације, објави најмање један рад у 

часопису са листе ресорног Министарства, који је произашао из урађене докторске дисертације 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Начин провере знања могу бити различити : (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, 

семинари итд...... 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

Назив предмета: Докторска дисертација 4 – Спровођење истраживања 

Наставник или наставници: Сви наставници са студијског програма 

Статус предмета:обавезни 

Број ЕСПБ:20 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да кандидат на основу плана истраживања и прелиминарног истраживања реализује 

истраживање на дефинисаном месту експерименталног истраживања и да на тај начин дође до резултата 

чија ће анализа и закључци изведени из те анализе представљати основу научног доприноса докторске  

дисертације. Циљ истраживања је добијање резултата на основу којих ће кандидат да потврди или оповргне 

постављене хипотезе. На основу спроведених истраживања студент треба да напише докторску 
дисертацију.  

Исход предмета  

Кандидат је оспособљен за самостално спровођење истраживачког поступка који је претходно дефинисан и 

започет, за избор и примену основних статистичких метода обраде података, за анализу резултата и 

утврђивање да ли су резултати довели до планираног циља истраживања и створили могућност за 

доказивање/оповргавање полазних хипотеза. Кандидат је оспособљен и да дефинише место и време 

екперименталне провере резултата, ако је таква провера неопходна, да одреди везе резултата истраживања 

са другим, ширим истраживачким пројектима,  ако су истраживања у оквиру дисертације њихов део и сл.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У оквиру овог предмета кандидат наставља истраживачки процес везан за израду докторске дисертације 

конкретним спровођењем истраживачког поступка, на основу претходно дефинисаног прелиминарног 

истраживања и изабраног узорка, метода, техника и начина истраживања. При томе користи стечена знања 

принципе и методологије научноистраживачког рада и резултате сличних истраживања доступних у 

литератури. 

Практична настава  

Препоручена литература  

Часописи са листе Кобсон, релевантна домаћа и страна литература из предметне области  

 

Број часова  активне наставе 

20 

Теоријска настава: Практична настава:20 

Методе извођења наставе 

Менторски рад, самостално претраживање литературе, теренски истраживачки рад, консултативан рад, 

консултативан рад са другим релевантним стручњацима, самостална анализа резултата истраживања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

*максимална дужна 1 страница А4 формата 

 



 

Назив предмета: Докторска дисертација 5 - Израда и одбрана  

Наставник или наставници: Сви наставници студијског програма који могу бити ментори 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ:10 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да студент приступи изради и одбрани докторске дисертације, на основу резултата 

истраживања и применом знања добијених прикупљањем и анализом научне литературе и коришћењем 

савремених метода и методологије из научног подручја докторске дисертације. Докторска дисертација 

треба да представља изворан и самосталан научни рад, који доприноси развоју научне мисли, а који је по 

методологији обраде и степену доприноса науци подесан за утврђивање способности кандидата да као 
самостални истраживач делује у одабраној научној области. Циљ предмета је да докторант јавно и усмено 

презентира обрађену докторску дисертацију и одбрани закључке и решења која су презентирана.  

Исход предмета  

Докторант је оспособљен да самосталним коришћењем и анализом научне литературе, применом знања и 

научне методологије прикаже и аргументује очекиване научне резултате и научни допринос докторске 

дисертације и да на одговарајући начин прикаже  и образложи очекиване резултате истраживања. 

Докторант је оспособљен да врши самостална истраживања и да постигне научне резултате који ће 
представљати оригинални научни допринос у области пројектног менаџмента и повезаних научних 

подручја. Веома је значајна оспособљеност докторанта да покаже јасно познавање научног подручја у коме 

се ради докторска дисертација, да покаже и одбрани примењену методологију научног истраживања и 

добијене научне резултате и да их прикаже широј научној јавности истраживања која су предмет докторске 

дисертације.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Структура и садржај докторске дисертације су дефинисани у складу са научном методологијом  и 

специфичностима односне научне области на коју се дисертација односи. У складу са дефинисаним 

теоријским основама докторске дисертације, проученом и анализираном литературом, спроведеним 

истраживањем, а према упутствима ментора, докторант приступа писању докторске дисертације. 

Конкретан садржај докторске дисертације зависи од разматраног проблема, метода истраживања, обраде 

добијених резултата и начина интерпретације и презентације закључака. 

У току израде дисертације докторант се држи дефинисаног проблема и процедуре коју му је 

поставио.ментор, Наставно-научно веће и Сенат Универзитета Едуконс. У току израде докторске 

дисертације докторант се непрекидно консултује са ментором, који, у складу са темом и током 

истраживања, може докторанту сугерисати консултовање нове литературе и упућивати га да изврши 

допунско истраживање које би побољшало квалитет дисертације 

Практична настава 

Препоручена литература  

Коришћење литературе из доступних база података (SCOPUS, KOBSON, SCIENCE DIRECT, WEB of 

SCIENCE, итд.), као и остале релевантне домаће и иностране литературе 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: Практична настава: 

Методе извођења наставе 

Анализе података добијених током истраживања у области дефинисане теме докторске дисертације,  

писање дисертације, уз консултације са ментором и члановима Комисије 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Израда докторске дисертације: 50 поена Одбрана докторске дисертације: 50 поена 

 


