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Анализа могућности студијског програма Mенаџмент у одбрани
према потребама тржишта рада

За потребе унапређења студијског програма Mенаџмент у одбрани (основне и мастер
студије) урађена је анализа тржишта рада и његових потребa с циљем сагледавања
могућности да студијски програм пружи свој допринос у стварању кадрова потребних
тржишту рада.
Закључци анализе су:
-

Компетентни пројектни менаџери су данас међу најтраженијим професијама.
Занимање пружа значајне могућности, јер су израда и реализација пројеката
присутни и у краткотрајним пројектима са малим бројем људи и у захтевним
вишегодишњим и финансијски значајним пројектима.

-

Пројектни менаџери су неопходни организацијама различитих профила, па тако и
организацијама из области безбедноси и одбране, како би омогућили организацији
да управаља најважнијим детерминантама пројекта – обимом, временом и
трошковима. Особе које владају тим знањима цењене су и тражене на тржишту
рада.

-

Високошколске установе које се баве образовањем пројектних менаџера
инсистирају на овладавању активностима као што су инцијализација пројекта,
обликовање организације и/или састављање тима, контрола документације
пројекта, координација и усмеравање великог броја учесника, као и руковођење у
свим фазама пројекта.

-

Значајан аспект образовања пројектног менаџера требало би да буде и савладавање
израде/писање предлога пројекта, што МуО-ИН и предвиђа увођењем новог
предмета. Писање предлога пројекта треба да буде засновано на стандардима и
захтевима донатора, а најзначајнији донатор је Европска унија.

-

За успешно обављање посла менаџер, а посебно пројектни менаџер, мора да развија
лидерске способности. Требало би да поседује вештине ефикасног комуницирања
и да добро познаје употребу информационо-комуникационих технологија у
комуницирању. Такође, значајно је и познавање управљања људским ресурсима
како би изабрао и руководио ефективним тимом, као све доминантнијим обликом
организационе структуре различитих привредних и непривредних субјеката. У том
контексту увођење новог предмета о савременим комуникационим вештинама и
иновирање предмета о менаџменту људских ресурса на основним студијама
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одговарају захтеву образовања квалитетних менаџера, а посебно пројектних
менаџера. Менаџер треба да поседује основна знања из области теорије и праксе
одлучивања како би у различитим околностима доносио правилне одлуке.
Правилно донешене одлуке су кључне за остваривање боље ефикасности у раду.
-

Потребе тржишта рада показују да је веома значајно образовање стручњака који
поседују практична знања и способност брзог укључивања у послове у
разноврсним организацијама. Из тог разлога важно је да се део предавања и вежби
реализује не само у добро опремљеној учионици, већ и „на терену“, у
организацијама у којима jе могуће сагледати активности менаџера и непосредно
користити научена знања и вештине.

-

Тржиште рада исказује највеће потребе за стручњацима из области информационих
технологија. Потреба за изградњом пројектних менаџера у сфери ИТ, да би се
ефективност и ефикасност ИТ индустије побољшала, био је један од закључака
округлог стола Дани пројектног менаџмента 2017. који је организовао Факултет за
пројектни и иновативни менаџмент. Увезивањем студијских програма менаџменту
у одбрани и војно електронског инжињерства може да се створи модул чије ће
звање бити дипломирани пројектни менаџер у ИТ сектору.

