Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: МЕРЕЊЕ ПЕРФОРМАНСИ И СИСТЕМИ КОНТРОЛЕ
Наставник (Презиме, средње слово, име): Домановић М. Виолета; Савовић Д. Слађана
Статус предмета (на којим смеровима): Изборни на модулима Међународни менаџмент и Маркетинг, II
семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је продубљивање знања о мерењу перформанси предузећа, анализа традиционалних и савремених
модела мерења перформанси, системи контроле предузећа, са посебним освртом на улогу и значај савремених
модела мерења перформанси као управљачко-контролних система. Значајна пажња биће посвећена мерењу и
евалуацији ефикасности стратегије преузимања предузећа. Посебно ће се анализирати алтернативна мерила
перформанси стратегије преузимања предузећа, уз наглашавање потребе увођења хибридног модела мерења
перформанси.
Исход предмета
Упознавање студената са савременим моделима мерења перформанси и системима контроле. Очекује се да ће
студенти успешним савладавањем градива из овог предмета бити обучени да алтернативне моделе мерења
перформанси и контроле примењују на конкретним примерима у пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Мерење и анализа перформанси предузећа
• Мерење и евалуација ефикасности процеса преузимања предузећа
• Контрола у процесу управљања перформансама предузећа
• Контрола пословних перформанси као инструмент у формулисању и имплементацији стратегије
• Стратегијска контрола
• Balanced Scorecard – систем стратегијске контроле и унапређења пословних перформанси
Практична настава:
Вежбе – решавање конкретних практичних проблема; презентирање резултата студија из области мерења
перформанси и контролинга
Литература
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Домановић, В. (2010) Balanced Scorecard – могућности и ефекти примене, Економски факултет Крагујевац, стр.
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки
0
рад:
2
2
4
Методе извођења наставе
Предавања ex-катедра, дискусија на часу, домаћи задаци, јавна одбрана семинарских радова, колоквијуми.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
писмени испит
30
практична настава
усмени испит
10
колоквијум-и
..........
50
семинар-и
10

