Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Електротехника и рачунарство
Изборно подручје (модул)
Рачунарство и информатика
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Управљање пројектима
Наставник (за предавања)
Милентијевић З. Иван
Наставник/сарадник (за вежбе)
Војиновић М. Оливер
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
Изборни
Услов
Циљ
Упознати студенте са основним принципима организације рада на пројектном принципу.
предмета
Обезбедити им практично искуство у планирању, праћењу и контроли пројекта.
Студенти имају искуство у раду у пројектном тиму у време планирања пројекта; разумеју
Исход
проблеме организације пројектног тима, интеракције са корисницима, распореда и буџета,
предмета
управљања ризицима.
Садржај предмета
Управљање – карактеристике и функције. Изазови управљања пројектима у области
информационих технологија. Животни циклус пројекта, животни циклус производа. Управљање
пројектима у контектсту организације. Процес управљања пројектом; стандард, процесне
интеракције. Избор и формирање пројекта. Управљање инжењерским дизајном; процена
трошкова пројекта. Управљање опсегом пројекта. Организовање времена у пројекту; активности
– дефинисање и распоређивање, предвиђање трајања и ресурса, контрола и измене распореда.
Управљање људским ресурсима; планирање људских ресурса, формирање, развој и управљање
пројектним тимом. Управљање комуникацијом у пројекту; планирање комуникација,
дистрибуирање информација, интерно и екстерно извештавање, колаборација и тимски рад.
Управљање ризицима; планирање управљања ризицима, идентификација ризика, квалитативна
и квантитативна анализа ризика, планирање одговора на ризике, надгледање и контрола ризика.
Теоријска
Техничка подршка и одржавање. Трендови у управљању ИТ пројектима.
настава
Практична Организација тимског пројекта кроз фазе планирања, од избора и формирања пројекта до
настава
усвајања плана пројекта.
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Kathy Schwalbe, Information Technology Project Management, Cengage Learning (2014)
2 James Taylor: Managing Information Technology Projects: Applying Project Management Strategies to
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ДОН
Студијски истраживачки рад
Предавања Вежбе
Остали часови
2
1
0
0
0
Методе
Предавања, вежбе, консултације, самосталан рад студената на изради домаћих задатака и
извођења
пројеката.
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
10
писмени испит
предавања
практична настава
усмени испит
10
40
колоквијуми
семинари
40

