ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Јове Илића 154, Београд

ИЗБОРНОМ ВЕЋУ
ФАКУЛТЕТУ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА
На основу одлуке Изборног већа Факултета организационих наука, Универзитета у
Београду 05-02 бр. 4/32-1 од 04.09.2019. године, одређени смо за чланове Комисије за
избор једног асистента са докторатом, на одређено време од три године, са пуним
радним временом, за ужу научну област Управљање квалитетом.
По прегледу приспелог конкурсног материјала подносимо следећи

ИЗВЕШТАЈ
На конкурс објављен у огласним новинама Националне службе за запошљавање
„Послови“ бр. 846 од 11.09.2019. године, у предвиђеном року пријављен је један кандидат,
др Јелена Русо, која је поднела сву документацију захтевану конкурсом.

Др Јелена Русо
Биографски подаци о кандидату
Др Јелена Русо је рођена 10.10.1987. године у Панчеву, где је и завршила основну школу
„Свети Сава“ и гимназију „Урош Предић“, природни смер. Факултет организационих
наука уписала је 2006. године као редован буџетски студент. Дипломирала је 2010. године
на Одсеку за управљање квалитетом са просечном оценом 8.59 и дипломским радом под
називом „Рециклажа стакла“ оцењеним оценом 10. Дипломске академске (мастер) студије
уписала је на Факултету организационих наука 2010. године као буџетски студент, и
завршила их 2011. године са просечном оценом 9.86, одбранивши завршни рад на тему:
„Самовредновање високошколске установе: Пример ФОН-а“, са оценом 10. Докторске
академске студије уписала је 2011. године на Факултету организационих наука, на одсеку
Менаџмент. У јулу 2019. године Јелена је одбранила докторску дисертацију под називом
„Поимање квалитета и стандарда од стране твораца политика у Србији“ са просечном
оценом 10. У октобру 2017. године Јелена је уписала мастер академске студије на
Факултету организационих наука, на студијском програму Менаџмент и организација,
одсек Управљање људским ресурсима. Тематско подручје опредељења за научни рад и
усавршавање је у области управљања квалитета.

Наставно искуство и научна звања
Од априла 2012. године Јелена је ангажована је на Факултету организационих наука као
сарадник у Лабораторији за контролу квалитета у својству истраживача приправника. Од
2014. године учествује у извођењу наставе на Катедри за менаџмент квалитета и
стандардизација на предметима Основе квалитета и Управљање квалитетом. Од 15.
децембра 2017. године изабрана је у звање сарадника у настави на Факултету
организационих наука. Током рада, на основним студијама је ангажована на припреми и
реализацији вежби на предметима: Основе квалитета (настава на српском и енглеском),
Систем менаџмента квалитета и Систем менаџмента здравља и безбедности на раду.
Педагошки рад
У редовним вредновањима педагошког рада кроз анонимне студентске анкете, Јелена Русо
оцењивана је високим оценама:
• Управљање квалитетом – 4.83
• Основе квалитета (настава на енглеском) – просечна оцена 4.76
• Основе квалитета – просечна оцена 4.68
• Систем менаџмента квалитета – просечна оцена 4.43
Активности на Факултету организационих наука, Универзитета у Београду
•
•
•
•

2018-, секретар Катедре за менаџмент квалитета и стандардизацију
2018, припрема за акредитацију мастер академскх студија „Менаџмент у управи“
2012-2019, члан Комисије за продају пријавног листа на конкурс за упис у прву
годину основних академских студија
2012-, административни послови на заједничким мастер студијама „Менаџмент у
систему здравствене заштите“, Факултета организационих наука и Медицинског
факултета, Универзитета у Београд.

Професионално искуство
У септембру 2014. године у Београду, Јелена је била је део организационог тима
конференцијa: EURAS и „11th International Conference “Standardization, Protypes and
Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration“ одржаних на Факултету
организационих наука. Такође, 2018. године била је део научног одбора конференције
“Standardization, Protypes and Quality: A means of Balkan Countries’ Collaboration” у Тирани
у Албанији, као и део програмског одбора XXIV конференције о квалитету 2018 у
Сутомору. Од 2014-2016 Јелена је била аутор и реализатор семинара „Менаџмент
квалитета и стандардизација у образовању“ акредитованог од стране Завода за

унапређивање образовања и васпитања Републике Србије. Семинар је одржан у девет
градова у Србији и високо је оцењен од стране учесника. Такође, Јелена је учествовала је у
реализацији већег броја научно-истраживачких и стручних пројеката, међу којма су
TEMPUS ISIS JP 510985-2010, TEMPUS EQIWBC JP 543662-2013, World University Service
(WUS) Austria, пројекти Владе Републике Србије у сарадњи са Канцеларијом за одрживи
развој недовољно развијених подручја и Канцеларијом за сарадњу са дијаспором и
Србима у региону. Од 2018. године Јелена је ангажована на пројекту Министарства
просвете, науке и технолошког развоја под називом „Kвалитет и стандардизовани системи
менаџмента у ИТ сектору“. Такође, од 2019. години учествује у реализацији стручног
пројекта финансираног од Фонд за иновациону делатност под називом „Cabernet
Sauvignon wine with Td-enriched resveratrol and quercetin concentrations“.
Научно-истраживачки пројекти
Од 2012. године, Јелена Русо учествује у реализацији стратешког научно-истраживачког
пројекта „Инфраструктура за електронски подржано учење у Србији“, бр. III47003,
финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије.
Публикације
Јелена је аутор и ко-аутор 27 објављених радова на међународним, националним
конферецијама и часописима (један из категорије М23, један из категорије М24, два из
категорије М51, пет из категорије М63, један из категорије М53, четири из категорије М34
и тринаест из категорије М33).
Наставни материјали
Кандидат је ко-аутор два уџбеника Факултета организационих наука „Инфраструктура
квалитета“ публикованог 2017. године и „Систем менаџмента квалитета“ публикованог
2018. године. Такође, учествује као ко-аутор у писању још два уџбеника од којих је један у
припреми, а други на рецензији.
Остало
Јелена се стручно усавршавала кроз узимање учешћа у значајном броју конференција,
семинара и курсева. Последње усавршавање је било у августу 2019. године, где је
похађала курс на Radboud University у Холандији под називом „Perfecting your Academic
Writing Skills“. Поседује одговарајуће знање из енглеског језика и добро познаје рад на
рачунару.

ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР И ПРЕДЛОГ КОМИСИЈЕ
Кандидат др Јелена Русо задовољава све услове предвиђене Законом о високом
образовању и Статутом Факултета организационих наука за избор асистента са
докторатом за ужу научну област Управљање квалитетом.
На основу приложене документације кандидата као што су уверење о стеченом научном
називу доктор наука, биографије, библиографије и оцене о вредновању педагошког рада,
Комисија предлаже Изборном већу Факултета организационих наука, Универзитета у
Београду да се др Јелена Русо, изабере у звање асистент са докторатом за ужу научну
област Управљање квалитетом.
У Београду, 03.10.2019. године.

КОМИСИЈА
др Јован Филиповић,
редовни професор Факултета организационих наука,
Универзитета у Београду, председник,

..........................................................................
др Ивана Мијатовић
ванредни професор Факултета организационих наука,
Универзитета у Београду, члан,

...............................................................................
др Миладин Стефановић,
редовни професор Факултета инжењерских наука,
Универзитета у Крагујевцу, члан.

.............................................................................

