СТУДЕНТИ БАПУСС-а ОСВОЈИЛИ ПРВО МЕСТО НА
ИНТЕРНАЦИОНАЛНОМ ТАКМИЧЕЊУ У РЕШАВАЊУ СТУДИЈЕ
СЛУЧАЈА У ПОРТОРОЖУ (СЛОВЕНИЈА)

У сарадњи Факултета за организацијске веде из Крања Универзитета у Марибору (ФОВ) и

компаније „Четрта пот“ д.о.о. (делатност услуга и консалтинга из области информационих
технологија ), организовано је међународно такмичење у решавању студије случаја.
Укупно шест студентских тимова са високошколских институција: ФОН, МЕФ и
БАПУСС (Србија) и ФОВ (Словенија) добили су задатак да реше „пословни изазов“ (Case
study chalenge) из области дигитализације програмских солуција за менаџмент људских
ресурса (HRM program solutions) у циљу што ефикаснијег побољшања „менаџмента
особљем“ (Employee Management).
У складу са тренутним COVID-19 мерама али и са потребама образовног стандарда
такмичење се први пут после одређеног времена одвијало комбинованим моделом (онлајн
и на лицу места). У периоду од 16.03.2022. до 24.03.2022. тимови су имали времена да
раде на свом решењу пословног изазова које су на крају презентовали уживо на енглеском
језику пред судијама такмичења.
Нови облик неизвесности у периоду пандемије који је однедавно захватио сва поља
пословања, па тако и проблеме службе за помоћ корисницима ( Helpdesk), судије су
препознале управо у решењу наших студената који су базу знања (Knowledge base), као
технологију, прилагодили тренутним условима и проблемима оптерећења запослених у
„Четрта пот“. Друго место освојио је тим ФОН-а Универзитета у Београду, а треће место
домаћин такмичења ФОВ Универзитета у Марибору.
Студенти такмичари Одсека пословних и информатичких студија Академије: Кристина
Исаиловић, Ненад Маријановић, Ана Николић, Анђела Пајовић, Ђурђа Вујичић, Вељко
Милић, Петар Цветковић и Владимир Маринковић, су доказали да је веза између
образовања и пословних проблема у пракси сврсисходна и нераскидива.
Успеси наших студената сведоче да је знање најбољи производ и да су млади
образовани људи најпоузданији ресурс у који треба улагати, као и да пословна пракса
„увек може научити нешто ново од младих људи који се још увек образују“, како су
закључиле и судије када су коментарисале решење наших студената.

