Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну јавности.
Студијски програм Инжењерски манаџмент - мастер академске студије на Европском
универзитету Факултету за инжињерски интернационални менаџмент је састављен у складу са
основним задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне
области. Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних
менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским стремљењима.
Студијским програмом се обезбеђује проширивање знања стечених на основним академским
студијама, као и стицање нових знања неопходних за мастер инжењере менаџмента.
Друштвена оправданост и корисност студирања на студијском програму Инжењерски манаџмент мастер академске студије, произилази из значаја који инжењерски менаџмент, управљање и
одлучивање заузимају у различитим производним и услужним делатностима, како у Србији, тако и
у развијеним земљама, посебно у ЕУ.
Осим бројних могућности за запошљавање у различитим гранама привреде, мастер инжењери
менаџмента имају могућност да наставе студије на докторским академским студијама у области
инжењерског менаџмента.
Реализација студијског програма је јасно и недвосмислено формулисана, уз очекивање да ће
студенти по завршетку мастер академских студија стећи потребно знање и бити оспособљени да се
активно укључе у разним областима.
Студијски програм, конципираног коришћењем најбоље светске праксе, је да мастер инжењерима
менаџмента обезбеди научни приступ разумевања квалитета као континуалног процеса
усавршавања у производњи и услугама као и његову практичну примену, затим стицање
компетенција у области креативно-иновативно оријентисаног планирања, организовања,
кадровања, вођења и контролисања основних функција производних и услужних компанија ради
обезбеђивања њиховог континуалног раста и развоја, као и рационалног коришћења људских
ресурса и контроле пословања и управљања високо-технолошким деловима предузећа и предузећа
у целини, како би се остварили планови и циљеви компанија.
Ове компетенције ће омогућити, као и на најбољим универзитетима у Европи и САД, да се
обезбеди креативан профил стручњака који ће попунити недостатак у образовним кадровима у
свим подручјима делатности српске привреде и друштва. Овај недостатак је један од основних
узрока ниске ефективности, ефикасности и профитабилности многих организација, а посебно
недостатак у подручју истраживачких и научних делатности.
Европски универзитет Факултет за инжењерски интернационални менаџмент дефинисао је
основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области
Индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента и стварања подлоге за научноистраживачке активности у овој области.
Реализацијом овако конципираног студијског програма школују се мастер инжењери менаџмента
који поседују истраживачку и научну компетентност у европским и светским оквирима, чиме им је
пружена могућност трансфера стеченог знања у све гране привреде и области друштва.
Сајт Европског универзитета Факултета за инжењерски интернационални менаџмент:
http://www.fim.eu.ac.rs
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