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Назив курса: Управљање пројектима културног наслеђа и културног туризма
Наставник: др Мирослав Вујичић, др Ђорђије Васиљевић
Услов за похађање курса: Нема
Језик на ком се може похађати курс:: српски, енглески
Циљна група: студенти, запослени у установама културе, архивима, заводима за заштиту споменика
културе, сви који су заинтересовани за културу, културно наслеђе, туризам и сл.
Циљ курса
Циљ курса је едукација полазника у области управљања пројектима из области културног наслеђа и
културног туризма, где ће студенти стећи како теоријска тако и практична знања. Основна идеја је
савладавање методологије управљања пројектима
пројектима, односно пролаз кроз све фазе пројектног циклуса,
циклуса као и
саме реализације пројеката. Изучавање нових трендова, предузетничких програма, европских и светских
пројеката. Упознавање са облицима финансирања и суфинансирања, као и само креирање пројеката из
области културног наслеђа и културног туризма. Крајњи циљ стеченог знања је примена на конкретним
примерима у будућој пракси.
Исход курса
Анализирање, планирање и пројектовање стратешких пројеката за развој;
развој Спровођење самоевалуације и
екстерне анализе пројеката; Стицање вештине креирања развојних пројеката; Познавање управљања
оквиром пројекта, обимом пројекта, управљање временом, управљање буџетом, управљање ресурсима,
руковођење тимом, управљање квалитетом, управаљање знањем; Препознавање могућности за финансирање
пројеката; Знање о различитим фондовима и изворима финансирања
Садржај курса
Теоријска настава
Идеја и креативност, Облици и врсте пројеката (пројекти у Србији, Западном Балкану, Европи и свету),
Анализа потреба и постављање пројекта у логички матрицу, Дефинисање циљних група и релевантних
стејкхолдера,
олдера, Основе администрације, Планирање трошкова и креирање буџета, Процена ризика,
Формирање пројектног тима и развој људског потенцијала, Прикупљање средстава – Fundraising, Промоција
пројекта - односи са окружењем, Осигурање квалитета (мониторинг, евалуација
ева
– интерни процес осигурања
квалитета, аудит), дефинисање индикатора одрживости и њихово квантификовање, Мерење резултата
(ефективност и ефикасност), извештавање, рачунарска подршка управњању пројектима.
Практична настава
Презентовање примера изведених пројеката, одређивање тимова и селекција сопственог пројекта и
спровођење свих активности пројектног менаџмента описаних на предавањима. При раду ће користити
програм MS Project за који ће бити претходно обучени.
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Број часова акт. наставе: 8
Теоријска настава: 4
Практична настава: 4
Методе извођења наставе
а) метода усменог излагања; б) метода визуелне презентације;
презентације ц) метода разговора; д) текстуална метода е)
илустративно-демонстративне
демонстративне методе (Претраживање
(Претраживање интернета и стандардне библиотечке документације,
по дефинисаним темама).
Број полазника: минимално 5, максимално 15
Термин одржавања курса: октобар-новембар
новембар-децембар
курс се одржава након пријављивања минималног броја учесника (минималан број полазника је 5)
Цена курса: обавештење о цени курса биће истакнуто накнадно, приликом обавештења о почетку
реализације курса
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