ИЗВЕШТАЈ О ОДРЖАНОМ ОКРУГЛОМ СТОЛУ
„Образовање инжењера менаџмента квалитета
и стандардизације“
На Факултету организационих наука, 28.05.2015. са почетком у 10:00 одржан је округли
сто на тему "Образовање инжењера менаџментa квалитета и стандардизацијe", који је
организовала Катедра за менаџмент квалитета и стандардизацију (у даљем тексту
Катедра), Факултета организационих наука, Универзитета у Београду, уз подршку
Привредне коморе Србије. Догађај је организован у оквиру ТЕМПУС пројекта
"Improvement of Partnership with Enterprises by Enhacement of Regional Quality Management

Potentials in Western Balkan Countries". Округлом столу су присуствовали представници
различитих организација које су својим досадашњим деловањем показале стремљење
изврсности и друштвено одговорном пословању. Водећи циљ био је да се створи
предуслов за побољшавање процеса образовања наших студената и додатна
афирмација предметног профила дипломираног инжењера организационих наука.
Искуство учесника из различитих компанија и јавних институција је показало да наши
студенти имају задовољавајући корпус знања и вештина за област Менаџмент квалитета
и стандардизација. Неке од вештинa и знања које они стичу током студија су познавање
процеса и организационе способности, флексибилност, брза прилагодљивост, тимски
рад, поседовање одговарајућег „know-how“ и мултидисциплинарни приступ. Евентуални
недостатак би се могао односити на недовољно практичног знања.
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Након вишечасовне дискусије и размене мишљења и искустава свих учесника, изведено
је неколико закључака:
Тема 1: Корпус знања и вештина за област Менаџмент квалитета и стандардизацију
 Прилагодити план и програм Катедре потребама привреде, нарочито у области
енергетске ефикасности, информационих технологија и менаџмента ризика;
 Повећати број изборних предмета усмерених на специфичне стандарде;
 Осврнути се на област законске регулативе;
 Повећати учешће на семинарима где се промовишу стандарди, и
 Повећати број гостујућих предавања и посета компанијама.

Тема 2: Запошљавање и успешност у раду инжењера менаџмента квалитета и
стандардизације
 Направити анализу трендова запошљавања
наших студената преко Националне службе
запошљавања (НСЗ);
 Створити базу садашњих и бивших студената
(алумни) у циљу лакшег повезивања и
запошљавања;
 Организовати обуке за саветодавце у НСЗ,
како би они били боље упознати са овом
облашћу и лакше усмеравали наше студенте
на тржишту рада;
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Тема 3: Организација стручне праксе
 Повећати број пракси у различитим организацијама, нарочито у јавном сектору;
 Искористити програме НСЗ, као што су програми за стицање практичног и стручног
знања и програми волонтирања;
 Продужити праксе како би студенти имали довољно времена да упознају све процесе
у оквиру једне организације;

Тема 4: Афирмација струке Менаџмент квалитета и стандардизација
 У циљу бољег и лакшег запошљавања,
потребно је што више афирмисати наше
студенте и ову област, јер многи
послодавци не поседују довољно
информација које вештине и знања наши
студенти могу понудити тржишту рада;
 Радити што више на умрежавању наших
студената кроз алумни групе.
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