
Студијски програм : Пословна економија  

Назив предмета: Лидерство и тимски рад 

Статус предмета: изборни  

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Није истакнут 

Циљ предмета је разумевање концепта лидерства, као одлику способних појединаца који својим примерима 
и  идејама  предводе компаније и постају гарант њиховог успеха. Такође, циљ је спознати и тимски рад као 
облик активности коју обавља група људи који са истим циљем приступају задацима и међусобно их деле. 
Основа је њихово директно учешће и равномерна подела задатака без обзира на положај појединаца у 
формалној хијерархији чиме се користе потенцијали сваког учесника у тиму. 

Исход предмета: Студенти се теоријски и практично оспособљавају да разумеју основне принципе лидерства 
и тимског рада на којима се темељи савремено тржишно пословање. Концептуализација односа лидера и 
следбеника као и рад на заједничким задацима и мисији, при чему се деле одговорности, одлуке доносе 
консензусом, уважава се различитост, смањују тензије, доприноси да студенти развијају себе и користе своје 
потенцијале у оштрој конкуренцији и прилагоде се изазовима који долазе из ближег и даљег окружења. 
Тимски рад је најбољи начин организованог рада и доминантан је облик рада у будућности. Стога, студенте 
треба на време припремити и организовати. 

Садржај предмета 

Теоријска настава:  Шта је лидерство? Лидерство као флексибилан и динамичан процес. Елементи лидерства. 
Способности лидера . Лидер као важан елемент менаџмента. Лидер у ИТ инустрији. ХР лидер. Разлика лидера 
и менаџера. Стилови лидера. Едукација лидера. Групе и тимови. Шта је тим? Компетенције и одговорност 
тимова. Врсте тимова у организацији. Основне компоненте тима. Управљање групом и тимовима. 

Практична настава:  Практицни примери. Студије случаја. Технике лидерства, упитници, задаци, критично 
размишљање. Вежбе везане за лично и професионално размишљање лидера. Избор најбољег мотивционог 
алата. Како водити а не управљати људима? Примери лидерског рада са запосленима.Процес и динамика 
тимског рада. Интеркултурални тимски рад. Практични примери сарадње у тиму. Процена ефикасности 
тимског рада, супервизија  тимова. Улога тима и тимског рада у високошколском образовању. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 15 

Методе извођења наставе:  У потпуности се поштују стандардни елементи плана рада кроз подстицање на 
учење и мотивацију студената, реализацију предиспитних обавеза и непосредно укључивање студената, 
учествовање у заједничким пројектима , тимски рад и праксу  у конкретним пословним системима 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и 10   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


