Студијски програм: Комуникационе технологије – модул СИ, ИМ
Врста и ниво студија: Основне струковне студије
Назив предмета: Развој и менаџмент производа
Статус предмета: изборни, обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања и неопходних вештина за развој и управљање различитим врстама ICT производа.
Подстицање позитивног става према иновацијама. Намера је да се студенти оспособе за укључивање у
реалне послове од start-up до великих корпорација где раде као инжењери задужени за развој и
унапређење уређаја, софтвера или сервиса и то према потребама тржишта.
Исход предмета:
По завршетку овог предмета студент ће бити у стању да процени потенцијал за увођење нових ICT
производа код корисника као и у понуду своје компаније; да анализира и вреднује могућност
унапређења карактеристика уређаја и сервиса; да дефинише техничку спецификацију на основу
корисничког захтева; да примењује вештине успешне комуникације у пројектном и тимском окружењу и
буде предузимљив у решавању проблема; да организује и контролише процес развоја; да планира
циклус производа; да изабере оптимално решење; да управља иновацијама производа.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Решавање проблема на креативан начин. Развој заснован на циљевима. Мерење учинка и процена
перформанси. Основни правци технолошког развоја ICT тржишта и трансфер технологија. Анализа
посла и систематизација информација. Стратегија увођења новог производа. Техничка спецификација
производа. Техно-економска анализа. Развој производа као пројекат. Бизнис план. Развојни циклус
производа. Теорија и вештина одлучивања. Развој тима и тимске улоге. Управљање знањем и
иновацијама.
Практична настава (вежбе, ДОН, студијски истраживачки рад)
Пројект оријентисан рад у тимовима. Организовање процеса развоја. Планирање производа (уређај,
софтвер или сервис). Избор концептуалног решења. Иновирање и менаџмент производа.
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