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1. OPIS PREDMETA 

 1.1. Ciljevi predmeta 

Ponuditi studentima alate za pripremu i vođenje uspješnog prodajnog razgovora.  

1.2. Uvjeti za upis predmeta 

Uvjeta nema. 

1.3. Očekivani ishodi učenja za predmet  

Nakon završenog kolegija student će moći: 

1. prepoznati različite tipove kupaca i prema tome odrediti najučinkovitiji pristup 

2. identificirati korake u prodajnom razgovoru i njihovu ulogu 

3. usporediti verbalnu i neverbalnu komunikaciju  

4. raspraviti o aktivnom slušanju 

5. analizirati ostvarivanje dobrog odnosa s kupcima 

6. demonstrirati vještinu uvjeravanja 

7.koristiti asertivno komuniciranje 

8. integrirati strategije pregovaranja u prodajni razgovor 

9. diskutirati o etičnosti u prodaji 

1.4. Sadržaj predmeta 

Predmet razvija vještine koje predstavljaju osnovu uspješne  prodaje  ideja, stavova, proizvoda… Sadržaj predmeta obuhvaća 

osnovne i napredne vještine prodaje, a bavi se stilovima, metodama, načinima i tehnikama prodaje s posebnim naglaskom na 

intergativnoj  prodaji kao razmjeni vrijednosti koja počiva na otkrivanju i razumijevanju potreba kupaca tijekom prodajnog 

razgovora. Tijekom kolegija bit će obrađene slijedeće teme: verbalna i neverbalna komunikacija, izgrađivanje dobrog odnosa i  

povjerenja  s kupcima, vještine aktivnog slušanja, postavljanje pravog pitanja u cilju otkrivanja potreba kupaca, podjela kupaca na 

tipove, razgovor prilagođeni različitim tipovima kupaca, koraci u prodajnom razgovoru, pregovaranje u prodaji, etičnost u prodaji. 

1.5. Vrste izvođenja nastave 
  

X    predavanja 
X    seminari i radionice   
X    vježbe   

 obrazovanje na daljinu 
 terenska nastava 

X   samostalni zadaci   
X   multimedija i mreža   

 laboratorij 
 mentorski rad 
 ostalo 

_________________ 

1.6. Komentari       

1.7. Obveze studenata 

http://www.efos.unios.hr/lsedlan
http://www.efos.unios.hr/lsedlan


Od studenata se očekuje redovito prisustvovanje i aktivno sudjelovanje tijekom nastave, priprema za predavanja kroz uvodno 

čitanje i redovito pisanje zadaća, kao i sudjelovanje u projektu i ostalim praktičnim zadacima. Od studenata se očekuje da svoje 

obaveze izvrše tijekom kolegija, a njihovo znanje se kontinuirano provjerava  te su oslobođeni izlaska na pismeni i usmeni ispit.  

1.8. Praćenje rada studenata 
 

Pohađanje nastave x Aktivnost u nastavi x 
Seminarski 
rad 

    
Eksperimentalni 
rad 

    

Pisani ispit  Usmeni ispit* x Esej x Istraživanje     

Projekt x 
Kontinuirana provjera 
znanja 

x Referat     Praktični rad     

Portfolio x                

* Ukoliko student nije oslobođen ispita putem kolokvija (kontinuirana provjera znanja) 
 

1.9. Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i ocjenjivanja 
 

Nastavna 
aktivnost 

E
C

T
S

 Ishod 
učenja 

Aktivnost studenata Metode procjenjivanja Bodovi 

min max 

Predavanje uz 
sudjelovanje 
studenata 

0,5 1.,2.,3.,
4.,5.,6., 

Dolasci, aktivno 
uključivanje, prethodno 
čitanje kao priprema za 
predavanje  

Ocjena samostalnog 
zadatka 

5 10 

Vježbe 2,5 1.,2.,3.,
5.,6.,7.,

8., 

Samostalno proučavanje 
literature, analiza primjera 

Ocjena samostalnih 
zadataka (portfolio) 

25 50 

Samostalno 
istraživanje 
literature 

0,5 1.,8.,9 Analiza situacije, rad na 
tekstu 

Ocjena simulacije 
prodajnog razgovora, 
ocjena eseja 

6 10 

Projekt – 
suradničko učenje 

1,5 1.,2.,3.,
4.,5.,6.,
7.,8.,9. 

Izrada projekta: ocjena 
razine usluge na 
prodajnim mjestima 

Ocjena projekta 15 30 

UKUPNO 5    51 100 
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1.12.. Načini praćenja kvalitete koji osiguravaju stjecanje izlaznih znanja, vještina i kompetencija 

Studentska anketa. Analiza prolaznosti studenata. 

 


