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Специјалистичке академске студије стоматологије
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С006
Уписан I (први) триместар специјалистичких
академских студија

УПРАВЉАЊЕ У
ЗДРАВСТВУ

Циљ предмета:
Оспособљавање кадрова за ефикасније облике и садржаје организовања, руковођења и управљања у
области здравствене заштите и здравственог осигурања. Студије треба да обезбеде стицање адекватног
знања и примену одговарајућих професионалних вештина и практичног искуства за ефективно и
ефикасно управљање здравственом установом.
Исход предмета:
Да доктор стоматологије буде оспособљен за самостално доношење одлука уз минималне ризике. У
потпуности је оспособљен за планирање, пројектовање и праћење управљачких процеса у здравственој
установи. Лекар је оспособљен за решавање проблема и сукоба као и успостављање позитивне климе у
установи или приватној пракси.

Садржај
Теоријска настава 40 часова


Главне карактеристике менаџмента у здравству.



Здравствене установе и организациона структура.











2 часа

4 часа
Философије менаџмента. Ситуационе варијабиле у здравству и управљање капиталом. Менаџмент и
комуникације. Закони састанка и фазе преговарања. Менаџмент и контролни процеси. Менаџмент и
конфликти у здравственом пословном систему.
12 часова
Сарадња и тимски рад. Менаџмент и радна мотивација Приоритети у активностима менаџера.
4 часа
Развојне стратегије здравственог система.
6 часова
Нивои менаџмента у здравственом систему.
4 часа
Место и улога управног одбора у здравственој установи.
2 часа
Надзорни одбор и његове функције.
2 часа
Независна ревизија и њена улога у пословном систему.
2 часа
Однос менаџмента здравствене установе и управног одбора.
2 часа

Вежбе 20 часова


Вежбе се одвијају кроз систем креативних радионица у поступцима опонашања различитих интереса
управног одбора и менаџмента здравствене установе. Студенти се упознају са поступцима и начином
решавања новонасталих поремећаја како у окружењу, тако и у самом здравственом систему.
20 часова

Студијски истраживачки рад 10 часова


Спроводе се истраживања у правцу сагледавања утицаја различитих стратегија управног одбора или
менаџмента здравственог система на резултате пословања самос система.
10 часова

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., Управљање променама, Агора, Нови Сад, 1994

Број часова активне наставе (недељно)
Предавања:
40

Вежбе:
20

Други облици наставе:

Студијски истраживачки рад:
10

Остали часови:

Методе извођења наставе





Креативне радионице
Видео презентације
Анализе симулационих модела

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе 30
Завршни испит 70
Активност у току предавања
5
Писмени испит
/
Практична настава
10
Усмени испит
70
Колоквијум(и)
/
Тест
/
СИР
15
Практични испит
/
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......

