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МЕНАЏМЕНТ

ОРИЈЕНТАЦИОНА (ОТВОРЕНА) ПИТАЊА ЗА ПРВИ МОДУЛ
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Концепт универзалности менаџмента?
Како можемо посматрати менаџмент (објасните)?
Шта је наука, а шта научни метод? Шта захтева научни приступ?
Дефинишите менаџмент.
Које су три битне димензије сваког менаџмента по П. Дракеру?
Наведите и објасните основне показатеље пословног успеха.
Објасните суштину различитих школа менаџмента, њихове сличности и разлике?
У чему је допринос П. Дракера развоју менаџмента?
Дефинишите организацију и наведите њене елементе
Разлике између традиционалних и нових организација.
Шта је окружење организације и како се може поделити?
Наведите и објасните четири функције менаџмента.
Објасните Минцбергово схватање улога менаџера.
Опишите три основне вештине у менаџменту према Кацу и промену значаја тих вештина у
односу на ниво менаџера.
Шта по Адижесу чини идеалног менаџера?
Како класификујемо менаџере по хоризонталној и вертикалној структури?
Шта је каријера менаџера и који су кораци у њеном планирању?
Дефинишите микроменаџмент.
Људи као извор конкурентске предности?
Шта подразумева организационо понашање?
Шта је организациона култура и које су њене основне функције?
Који фактори који одређују организациону културу? Објасните!
Комуницирање организације и спољашње средине.
Како се менаџмент може класификовати?
Дефинишите стратегију. Наведите и објасните основне елементе стратегије по Минцбергу.
Који су кључни атрибути стратегијског менаџмента?
Наведите и објасните шест корака процеса стратегијског менаџмента.
Објасните основне врсте организационих стратегија.
У чему је суштина оперативног менаџмента?
Основна функционална подручја менаџмента?
Шта су кластери и њихове карактеристике?
Суштина глобалног менаџмента.
Дефинишите глобалну организацију и наведите и објасните њене карактеристике.
Разлика између мултинационалних и глобалних организација?
Факори који чине основу конкурентске предности глобалних организација?
Упоредите менаџера, лидера и предузетника као носиоце процеса управљања.
Шта обухвата менаџерска етика?
Како групишемо етичке теорије? Објаснити!
Одредите и објасните уобичајене врсте непримерног понашања на послу.
Нивои и фазе у моралном развоју?
Шта утиче на етичко одлучивање?
У чему је суштина етичког кодекса?
На који начин можемо посматрати друштвену одговорност? Шта је друштвена обавеза, а шта
друштвена свест?
Дефинишите друштвену одговорност и наведите и објасните њене врсте.
Шта обухвата корпоративна друштвена одговорност? У чему је суштина ВИРТУС награде?
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