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Анализа добрих пракси са Факултета организационих наука

Предавање о добрим праксама са Факултета организационих наука одржао је капетан
доцент др Дамир Пројовић дана 20.12.2017. године у 13.00 часова. Предавање је
припремљено на основу искустава и сарадње са Факултетом организационих наука,
доступних података на сајту и белешки са предавања и информисања декана ФОН-а
професора др Милије Сукновића. На предавању су присуствовали сви припадници
Катедре менаџмента.

На основу одржаног предавања и дискусије која је уследила, у вези проблема пројекта и
добре праксе са ФОН-а, добијени су следећи закључци:
1. Применити теорију одлучивања када се одлучује о разрезу броја студената по модулима
и врстама студијских програма. Односи се на број студената на основним, мастер и
докторским академским студијама. Ова одлука има епитет стратешке одлуке јер важи за
наредних пет година трајања акредитације. На овај начин развојем новог предмета
Теорија и пракса одлучивања утицаће се и на руковођење студујским програмом.
2. Истакнута је битност савремене опремљености кабинета, лабораторија и истраживачких
центара и примена савремене ИТ у самом маркетингу (употреба штампане ИТ , таблет
рачунара као презентера и слично у кампањи промоције ВА).
3. Наглашена је неопходност поседовања потпуно интегрисаног информационог система
који ће се ажурирати аутоматски више пута дневно у вези података за цивилне студенте.
На тај начин ће се побољшати ажурност и приступачност информација цивилним
студентима и руководству.
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4. Једно од тежишта је стављено на маркетинг високо школске установе и
пласирање услуга на тржишту рада.

У циљу промоције на Факултету организационих наука сваке године се врши анализа
успеха студената. Сагледава се поред осталог, из којих делова Србије су студенти
остварили најбоље резултате, из којих школа и градова. На тај начин отвара се могућа
сарадња са школама што представља добру промоцију за упис будућих студената.
Тренутно по свим апсолутним и релативним показатељима ФОН је факултет за који се
студенти највише опредељују у Србији.

