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Циљ предмета:  
Циљ предмета је упознавање студента са основним претпоставкама, појмовима и изазовима управљања временом, 
укључујући и одређивање приоритета и фокусирање, као и са практичним саветима и техникама чија примена 

представља својеврсну вештину бољег управљања временом.  
Исход предмета:  
Исход предмета је обука студената како да поставе приоритете у обављању задужења, да препознају узроке лоше 
организације времена и примене одговарајуће технике за превазилажење истих, да усвоје технике за бољу организацију 
посла, да препознају највеће „крадљивце времена“ и да се упознају са начинима за њихову елиминацију.  
Садржај предмета: 
Теоријска настава  
Време као ресурс. Генералне промене третирања времена данас, светски тренд, убрзавање времена. Облици брзе 

комуникације, ИТ, дигитализација, медији, мобилна телефонија, друштвене мреже... Квалитет трошења времена. Однос 

стреса и времена. Управљање временом, планирање, начини планирања. Степен искоришћености времена: дистракција, 

неорганизованост, перфекционизам, одгађање, ригидност. Филозофија Тime Management-a, мере ефикасности. Алати 

управљања времена. Делегирање. Вођење евиденције на нивоу дана, седмице, месеца, године. Мониторинг. Мобилни 

телефони. Е-mailing. Интернет. Друштвене мреже. Важност тачне информације. Комуникација, значај, врсте. Крадљивци 

времена, елиминисање крадљиваца времена. Листе задатака. Миран сат. Одбијање посла. Организација и руковање 

документацијом. Приоритети. „To do“ листа. Квадрант важно/хитно. Правило 80/20. Организација дана. Радно место. 

Самодисциплина. Начини учења. Начини памћења. Вештина слушања. Моћ преговарања. НЛП тренинг. Здравље, стрес, 

синдром изгарања. Дефинисање циљева. Самоедукација. Самопоуздање, асертивност. Лични ритам. 

Практична настава  
Квалитет трошења времена - анализа. Однос стреса и времена - дискусија. Управљање временом, планирање, начини 

планирања – анализа и дискусија. Алати управљања времена - радионица. Делегирање - радионица. Вођење евиденције 

на нивоу дана, седмице, месеца, године – радионица. Мобилни телефони - дискусија. Е-mailing – анализа и дискусија. 

Друштвене мреже – анализа и дискусија. Комуникација - радионица. Крадљивци времена - радионица. Листе задатака - 

радионица. Приоритети - радионица. „To do“ листа - радионица. Квадрант важно/хитно – радионица, анализа и 

дискусија. Организација дана - радионица. Вештина слушања - радионица. Моћ преговарања - радионица. НЛП тренинг  
– посета професионалног тренера вештина. Синдром изгарања - радионица. 

Остали часови подразумевају збир часова индивидуалне наставе са студентом.  
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Методе извођења наставе:  
интерактивна предавања, дискусије, анализа случаја из праксе, учење засновано на проблему, е-учење, претрага 
литературе, радионица, вежбе  

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 

присуство предавањима, активност 10 испит 40 

семинари 0   

вежбе, практични испит 20   

колоквијуми 30   
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