Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент, Економија
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Теорија одлучивања
Наставник (Презиме, средње слово, име): Мимовић М. Предраг
Статус предмета (на којим смеровима): Међународни менаџмент, Маркетинг (обавезни предмет),
Рачуноводство и пословне финансије (изборни предмет); VII семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Изучавање релевантних аспеката теорије одлучивања у условима комплексности, неизвесности и
дисконтинуитета карактеристичних за проблеме савременог менаџмента. Посебно ће бити
анализирани проблеми индивидуалног, групног и организационог доношења одлука. Модели
расуђивања и избора ће бити приказани и истраживани из перспективе нормативне и дескриптивне
теорије одлучивања. Разматрање проблема стратегијског одлучивања кроз рационалне моделе и
моделе ограничене рационалности, кроз различито перципирање степена двосмислености,
неизвесности и склоности ка ризику.
Исход предмета
• Студенти ће стећи знања из области теорије одлучивања;
• Студенти ће бити оспособљени да прикупљају и интерпретирају релевантне информације у
домену индивидуалног, групног и организационог одлучивања;
• Способност анализирања реалних ситуација одлучивања;
• Способност да размењују информације, идеје и решења у комуникацији са колегама;
• Вештине истраживања проблема у оквирима садржине предмета;
• Вештине писања семинарских радова, рада у групи, презентације проблема на бази анализе,
оцене и синтезе прикупљених информација;
• Развијање вештина потребних за прелазак на следећи ниво студирања.
Садржај предмета
Теоријска настава
• Процес доношења одлука( појам, врсте, фактори);
• Нормативна теорија одлучивања;
• Дескриптивна теорија одлучивања;
• Индивидуално и групно одлучивање;
• Процес стратегијског одлучивања;
• Модели анализе одлучивања;
• Вишеатрибутивно одлучивање
Практична настава:
• Студије случајева
Литература (Назив и број страна):
• Бабић В. (1995). Стратегијско одлучивање, Институт за економику и финансије, Београд (13-43,
63-87, 109-135);
• Павличић Д. (2007). Теорија одлучивања, Економски факултет, Београд (1-3, 3-10, 15-28, 31-47,
51-70, 90-100, 109-126, 137-156, 161-203, 423-442);
Остали
часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
3
2
Методе извођења наставе
Настава ће се изводити уз активно учешће студената у дискусијама, индивидуалном и групном раду.
Студенти ће одабрати студију случаја која ће бити предмет њиховог самосталног или групног
истраживачког рада.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
Поена
активност у току предавања
5 поена
писмени испит
практична настава
усмени испит
30 поена
колоквијум-и
30+30=60 поена
..........
семинар-и
5

