Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм
Информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Основне академске студије
Назив предмета
Управљање знањем
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ
4 Статус предмета (обавезни/изборни)
Услов
Испуњене предиспитне обавезе.

обавезни

Циљ
предмета

Предмет Управљање знањем има за циљ да студенте упозна са основним карактеристикама
економије знања, основама теорије управљања токовима знања и основама методологија за
праћење и мерење интелектуалног капитала организација.

Исход
предмета

Студент је овладао концептом стратегије засноване на знању, најсавременијим методама
праћења и управљања невидљивим капиталом фирме, тј. управљања токовима знања. Студент
је компентентан да у даљем образовању и раду у реалом окружењу анализира и креира решења
користећи најсавременије методе управљања токовима знања.

Садржај предмета
Основе теорије управљања знањем. Основне карактеристике економије базиране на знању.
Организација која учи. Радник знања. Принципи управљања токовима знања. Фазе процеса
управљања токовима знања. ЦОП"с-Заједнице стручњака као подршка формалној
организационој структури. Студије случајева управљања токовима знања. Методе за мерење и
праћење интелектуалног капитала организације. IAM (Intangible Asset Monitor). - Монитор
невидљиве имовине. Вредносне мреже.

Теоријска
настава

Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
Вежбе прате наставне јединице које се обрађују у оквиру теоријске наставе.
студијски
истраживачки рад)
Литература
1 Rene Tisen, Frank Lekan Depre i Daniel Andriesen, Dividenda znanja 2006, ASEE books
2 T. Housel, Knowledge Management, 2000, University of Southern California, LA
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4
5
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
2

1

Методе
Предавања, рачунарске и аудиторне вежбе. На предавањима се излаже теоретски део градива,
извођења пропраћен карактеристичним студијама случаја. На аудиторним и рачунарским вежбама,
наставе студенти решавају студије случаја проширујући стечена теоретска знања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току
предавања
15 писмени испит
практична настава
усмени испит
колоквијуми
25
семинари
10

поена
20
30

