Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : Менаџмент

Врста и ниво студија: Мастер академске студије
Назив предмета: Методе и модели одлучивања
Наставник: др Милија, M, Сукновић, др Борис В. Делибашић, Милош З. Јовановић, Милан Ж. Вукићевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета: Упознавање са методама и техникама одлучивања са циљем развоја модела
одлучивање који могу да се користе у решавању проблема јавне набавке, рангирања
инвестиција и слично.
Исход предмета: Оспособљавање студената за примену и развој једноставних метода
одлучивања којима могу да се развију модели за решавање проблема избора најбољег понуђача,
избор најбољег пројекта и слично.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Увод у вишеатрибутивно одлучивање. 2. Методе и технике за генерисање критеријума. 3.
Методе и технике за оцену тежина критеријума и почетно предлагање модела. 4. Једноставне
методе одлучивања за оцењивање и рангирање алтернатива. 5. Анализа осетљивости, анализа
достизања циља, градијентна анализа.
Практична настава:Вежбе
Вежбе прате предавања тако што се студенти у дуплом фонду часова у односу на предавања
обучавају да задатке постављене на предавањима решавају у одабраном софтверском
окружењу. Студентима се на крају вежби задаје пројекат који решавају самостално или у
мањим групама до три члана.
Литература
 Чупић М, Сукновић М (2008) Одлучивање, ФОН
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
10
20

Остали часови
Студијски истраживачки рад:
30

Методе извођења наставе
Комбинује се класична настава, студије случајева и позвана предавања. Вежбе се раде у
рачунском центру. Студенти за изабрани проблем одлучивања развијају модел одлучивања и
врши евалуацију предложеног модела користећи анализу осетљивости, градијентну анализу и
анализу достизања циља.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Поена

Завршни испит
пројекат
усмени испт

поена
80
20

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за више
студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета представља
јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем (Књига
наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

