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Задовољство студирања на нашем факултету? (описати чиме сте задовољни)

Факултет МБ је испунио сва моја очекивања како у погледу саме наставе али
и организације, која је све време на високом нивоу чак и у вандредној
ситуацији у којој се налазимо. Добра комуникација, тимски рад, корисни
материјали за учење и додатно усавршавање, помоћ професора само су неке
од предности студирања на универзитету МБ.
Разлози које бисте навели будућим студентима да упишу ППФ?

Настава се одржава у малим групама, а студије су базиране на идеји
менторског рада. Професори су због малих група у могућности да упознају све
студенте и пруже им адекватну подршку и помоћ. Још једна од предности је та

што студенти који су запослени имају прилику да редовно прате и похађају
наставу кроз коришћење мултимедијалних наставних садржаја, редовне
консултације са професорима преко емаил-а. А поред стеченог практичног
знања, обезбеђена је и пракса. Због свега наведеног је МБ мој избор и
искрена препорука.
За које послове имате највише знања стечена на факултету по Вашем мишљењу?

ИТ подршка, израда веб сајтова, систем администратор,
аналитичар информационих система, програмер...
На којој радној позицији себе видите у будућности, чиме би желели да се бавите?

У будућности бих волела да се бавим аутоматским тестирањем софтвера.
Неки од циљева које сам себи поставила су и стицање нових вештина у овој
области, као и дељење стеченог знања са другима на различите начине.
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Остала интересовања (спортске активности, хоби и сл.):

Путовања, cross fit, читање
Оно што мислите да требалo да знамо о Вама:

Студент сам завршне године смера Информационе технологије. Такође
сам завршила и курс за тестирање софвера, где сам додатно проширила своје
знање. Тренутно радим као SDET (Software Development Engineer in Test), где
сам активно укључена у различите пројекте.

