Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.
У складу са основним задацима и циљевима Европског универзитета Факултета за инжењерски
интернационални менаџмент, и у складу са савременим правцима развоја научног менаџмента у
свету, циљеви студијског програма мастер академских студија су: упознавање са значајем
стратегијског менаџмента и припрема за његову примену, обезбеђивање знања из области
менаџмента информационих система и система пословне интелигенције у компанијама и
установама, упознавање студената са карактеристикама и специфичностима управљања
новим технологијама, технолошким предвиђањима и њихово оспособљавање за активно
учествовање у процесу управљања тим технологијама, оспособљавање студената за процес
анализе и праћења развоја управљања производним и другим системима и учешће у њиховим
истраживачко-развојним пројектима, разумевање развоја каријере као континуалног процеса
усавршавања у производњи и услугама и његова практична примена, упознавање и
овладавање знањем у вези животног циклуса новог производа.
Циљеви студијског програма су, такође, и: стицање знања из области науке о управљању, на
вишем нивоу у односу на први ниво студија, развој креативних способности, креативног
мишљења и системског приступа у решавању проблема, развој способности за тимски рад и
овладавање алатима и техникама потребним за обављање професије, развој свести за примену
највиших међународних стандарда у свим активностима у компанији, развој свести о
професионалном односу према задацима и етичком односу у пословним активностима, развој
пројектног приступа у решавању проблема и реализацији активности у компанијама и
установама.
Један од посебних циљева, који је у складу са циљевима образовања стручњака на Европском
универзитету Факултету за инжењерски интернационални менаџмент је развијање свести мастер
инжењера менаџмента о потреби сталног сопственог образовања, образовања и усавршавања
људских ресурса у организацији, образовања за примену општих међународних стандарда и
стандарда који се односе на специфичне области као што су квалитет, нове технологије, безбедност
информација као и других међународних стандарда.
Поред високо научног и стручног оспособљавања за самосталан рад, циљ студијског програма је и
образовање истраживача способног за тимски рад, као и развој способности за успешно преношење
сопствених знања и резултата на сараднике у послу и њихово презентовање научној и стручној
јавности.
Сајт Европског универзитета Факултета за инжењерски интернационални менаџмент:
http://www.fim.eu.ac.rs
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