Предмет
Студијски програм:
Интегрисане академске студије стоматологије
МЕНАЏМЕНТ У
Врста и ниво студија:
Академске – дипломске студије
Наставник:
Штављанин Б. Велимир
ЗДРАВСТВУ
Статус предмета:
Обавезан
Број ЕСПБ:
3
Шифра
041
Услов:
Уписан XI (једанаести) триместар
Циљ предмета:
Да стекне знања о поставкама науке о менаџменту и њеној примени у стоматолошкој пракси. Студент
треба да се упозна како са начнином и могућностима отварања приватне стомтолопшке праксе, тако и са
принципима управљања капиталом у стомтолошкој пракси и развојним фазама исте.
Исход предмета:
студент је оспособљен да самостално доноси одлуке у складу са својим материјалним и стручним
способностима, да рационално управља постојећим капиталом, односно растом и развојем стоматолошке
праксе, примењује адекватне начине за решавање проблема, проналази адекватне начине комуникације
како са окружењем, тако и са пацијентима.

Садржај
Теоријска настава 30 часова


Менаџмент као научна дисциплина.



Савремени приступ менаџменту.



Функције, принципи и нивои менаџмента.



Планирање, организовање, делегирање и контрола као функције менаџмента.



Развој организације и управљање. Односи управљања и руковођења. Структуре организације
здравствених система. Оперативни менаџмент. Тактички менаџмент. Стратегијски менаџмент.
Капитал здравсвене организације. Врсте капитала здравствене организације. Основне поставке
управљања капиталом.

1 час
2 часа
1 час
2 часа



Формирање мисије и визије у здравственој организацији. Формирање оперативних циљева и
управљања променама у систему здравства.



Организација здравственог система. Утицај окружења на здравствени систем. Финансирање
здравственог осигурања код нас и у неким земљамам у свету.

8 часова
2 часа









2 часа
Природа предузетништва у здравству. Мит о предузетништву. Фактори који утичу на предузетништво.
Фазе развоја предузетничког подухвата.
2 часа
Вештине руковођења у здравственој организацији. Мотивација запослених и решавање проблема у
пракси.
2 часа
Здравље и безбедност. Процењивање предузетничких могућности.
1 час
Израда бизнис плана стоматолошке праксе.
4 часа
Маркетинг стомтолошке ординације.
1 час
Стандарди у стоматолошкој ординацији.
1 час
Ризици у стоматолошкој пракси.
1 час

Литература
Обавезна литература:
 Малешевић Ђ., Менаџмент у здравству, Стоматолошки факултет, Панчево, 2008




Малешевић Ђ., Руковођење – теорија и пракса, Факултет организационих наука, Београд, 2001
Адижес И., Животни циклус предузећа, НИП „Политика“, Београд, 1991

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
30

Вежбе:
0

Други облици наставе:
0

Студијски истраживачки рад:
0

Остали часови:
0

Методе извођења наставе





Видео презентације
Дискусија на задату тему
Израда семинарских радова

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе 30
Активност у току предавања
10
Практична настава
/
Колоквијум(и)
/
Семинар(и)
20

Завршни испит 70
Писмени испит
/
Усмени испит
/
Тест
70
Практични рад
/

