
 
Студијски програм : Пословна економија  

Назив предмета: Управљање квалитетом 

Статус предмета: изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Стицање знања студената из области новог концепта квалитета и његовог  утицаја на одрживу конкурентност 
и успешност организације.  Упознавање са захтевима најважнијих међународних стандарда/система. 
Упознавање са методологијама тоталног квалитета: моделима изврсности и структуром појединих 
стандардизованих менаџмент система и њиховим утицајем на квалитет производа и других резултата 
организације. Практична примена различитих методологија, алата и техника из области менаџмента 
квалитета. 

Исход предмета 

Један од основних исхода је да студенти стекну знања за коришћење међународних стандарда/система и 
модела изврсности, да буду оспособљени за практичну примену бројних алата и  техника из области 
квалитета, да врше правилну процену и анализу трошкова квалитета као и да спроведу контролу квалитета у 
организацијама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Уводни део – Квалитет глобална визија будућности. Националне стратегије квалитета. Историјат 
менаџмента квалитета; 2. Појам и дефиниција квалитета. Kвалитет производа;  3. Филозофија менаџмента 
квалитетом; 4. Захтеви, принципи, структура и документација основних стандарда система квалитета. QMS -  
ИСО 9001, ИСО 31000, EMS - ИСО 14001 / OHSMS - OHSAS 1800,  FSMS - ИСО 22000 / HACCP – ИСО 27000; 
5. Систем управљања квалитетом; 6. Интегрисани системи менаџмента; 7. Тотални квалитет менаџмента;  8. 
Карактеристике јапанске контроле квалитета; 9. Провера квалитета; 10. Алати и технике квалитета. 
Бенчмаркинг. Реинжењеринг; 11. Статистичке методе управљања квалитетом; 12. Узорковање; 13. 
Специјални алати квалитета; 14. Специјалне области управљања квалитетом 13. Менаџмент квалитета за 
одрживи успех и друштвена одговрност.  

Практична настава: Решавање задатака, активно учествовање студената у дискусијама и анализама студија 
случајева, израда и анализа семинарских радова. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе: монолошка, монолошко-дијалошка, демонстративна, илустративна, 
комбинована најчешће. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 усмени испит 60 

практична настава 5   

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


