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Увод 
У Зрењанину је високо образовање започело 1969. године при Вишој педагошкој школи 

у којој су едукативне центре формирали Природно математички и Економски факултет, 

Универзитета у Новом Саду. Као година оснивања Техничког факултета „Михајло 

Пупин” у Зрењанину обележава се 1974. година, када је започео са радом под називом 

Педагошко-технички факултет. Ова високообразовна институција за школовање 

профила професора политехничког образовања школовала је кадар неопходан 

образовним институцијама. У свом дугогодишњем раду Факултет је доживљавао 

трансформације на развојном плану у складу са друштвеним и потребама средине, које 

су се састојале у следећем: 

 - Од 1970. до 1983. године на Факултету су се образовали и сарадници за наставу из 

предмета Основи технике и производње у основним и средњим школама;  

- 1979. године Факултет проширује своју делатност и за образовање информатичара – 

професора информатике; 

 - 1983. године на Факултету је започело образовање наставника практичне наставе 

саобраћајне и машинске струке;  

- 1987. године уведена су и два нова инжењерска профила: дипломирани инжењер за 

техничкотехнолошки развој и дипломирани инжењер текстилног инжењерства;  

- 1995. године Факултет реализује умрежавање са академском Интернет мрежом и тиме 

постаје прва институција у региону која перманентно користи овај глобални сервис; - 

Период који је до тада протекао био је основа, да се на Факултету развију све 

релевантне делатности високообразовне и научне институције: настава, научно-

истраживачки рад, као и имплементација научних резултата у пракси кроз сарадњу са 

привредним субјектима; - Факултет је 1999. године увео ISDN везу која је значајно 

побољшала комуникацију у оквиру наставе, научно-истраживачког рада и пословно 

техничке сарадње; 

- 2000. године на Факултету почиње образовање Дипломираних инжењера 

информатике; 

- 2002. године почиње образовање Дипломираних инжењера производног менаџмента; 

- 2003. године почиње образовање Дипломираних текстилних инжењера за дизајн и 

пројектовање текстила и одеће; 

- Од 2004. године уводе се студије за Дипломираног инжењера пословне информатике 

и Дипломираног инжењера пословних комуникација; 

- 2006. године одобрени су студијски пограми у складу са болоњском декларацијом за 

основене академске студије (bachelor) и дипломске академске студије (master). 

- 2007. године Факултет је акредитован за научно истраживачки рад; 

- 2009. године Факултет је акредитован као Установа са по 4 студијска програма на 

основним и мастер студијама;  

- 2010. године акредитовано је још два студијска програма на другом нивоу студија;  

- 2012. године одобрени су студијски пограми у складу са болоњском декларацијом за 

студије трећег степена – докторске студије. 

- 2014. године Факултет је акредитовао 8 студијских програм на основним студијама и 

7 студијских програмаа на мастер студијама. 



За основне академске студије акредитовани су следећи студијски програми: 

иинформационе технологије - Дипл. инжењер информационих технологија, менаџмент 

информационих технологија - Дипл. инжењер менаџмента инф. Технологија, 

информатика и техника у образовању - Дипл. професор информатике и технике, 

инжењерски менаџмент - Дипл. инжењер менаџмента, машинско инжењерство - Дипл. 

инжењер машинства, одевно инжењерство - Дипл. инжењер технологије, инжењерство 

заштите животне средине - Дипл. инжењер заштите животне средине, индустријско 

инжењерство у експлоатацији нафте и гаса - Дипл. инжењер индустријског 

инжењерства у експлоатацији нафте и гаса.  

За дипломске мастер студије, акредитовани су следећи студијски програми (назив 

студијског програма / назив дипломе): информационе технологије - Мастер инжењер 

информационих технологија, информационе технологије у е-управи - Мастер инжењер 

информационих технологија, информатика и техника у образовању - Мастер професор 

информатике и технике, инжењерски менаџмент - Мастер инжењер менаџмента, 

инжењерство заштите животне средине - Мастер инжењер заштите животне средине, 

машинско инжењерство - Мастер инжењер машинства, одевно инжењерство - Дипл. 

инжењер технологије. 

-2015. године Факултет је успешно акредитовао студијски програм за основне 

академске студије - Информационе технологије - Софтверско инжењерство 

Дипломирани инжењер инф. технологија. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанин свој рад заснива на традицији 

успешног високог образовања у Средње Банатском округу дугој 34 године и једина је 

високошколска установа у овом округу. Његова делатност обухвата читав банатски 

регион. У настојању да се Факултет прикључи процесима европског система високог 

образовања, постојећи студијски програми су усаглашени са стандардима који су 

прописани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја. У складу с 

тим, наставни процес добија нову оријентисаност принципа, циљева, садржаја, метода, 

провере и вредновања знања у односу на квалификације у међународном контексту. 

Факултет организује основне академске студије у четворогодишњем трајању на 

студијским програмима: Информационе технологије, Инжењерски менаџмент, Одевне 

технологије и Идустријско инжењерство. Од школске 2011/12 на Факултету се на 

основним студијама у четовороговишњем трајању организује настава за студијски 

програм Инжењерство заштите животне средине. 2014 школске године Факултет је 

акредитовао већ постојеће студијске програме, као и нове студијске програме на 

основним и мастер студијама. На Факултету се на основним студијама у 

четовороговишњем трајању организује настава за студијски програм иинформационе 

технологије - Дипл. инжењер информационих технологија, менаџмент информационих 

технологија - Дипл. инжењер менаџмента инф. Технологија, информатика и техника у 

образовању - Дипл. професор информатике и технике, инжењерски менаџмент - Дипл. 

инжењер менаџмента, машинско инжењерство - Дипл. инжењер машинства, одевно 

инжењерство - Дипл. инжењер технологије, инжењерство заштите животне средине - 

Дипл. инжењер заштите животне средине, индустријско инжењерство у експлоатацији 

нафте и гаса - Дипл. инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и 

гаса. 2015. године Факултет је успешно акредитовао студијски програм за основне 

академске студије - Информационе технологије - Софтверско инжењерство 

Дипломирани инжењер инф. Технологија и организује се настава за студијском 

програму на основним студијама у четовороговишњем трајању. 

Факултет остварује и мастер академске студије у једногодишњем трајању на 

студијским програмима: Информационе технологије, Информационе технологије у е-



управи и пословним системима, Информатика и техника у образовању, Инжењерски 

менаџмент, Одевне технологије, Идустријско инжењерство и Инжењерство заштите 

животне средине. Студијски програм Инжењерство заштите животне средине на 

основним и мастер академским студијама, реализује се у сарадњи са Факултетом 

техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Поменути студијски програми на 

основним и дипломским академским студијама, су настали као резултат усаглашавања 

програма постојећих образовних профила са стандардима за акредитацију, у настојању 

да се обезбеди континуитет и квалитет образовања на Техничком факултету „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину. Континуитет ових студијских програма (како се види из ранијег 

текста) остварује се од школске 2006/07. године.  

Школске 2012/13 на Факултету је уписана прва генерација студената на акредитовани 

студијски програм III нивоа (докторске студије): Инжењерски менаџмент. Задаци 

Факултета проистичу из новог Наставног плана и програма, Закона о високом 

образовању и одредби Статута Факултета, којима се уређује његова делатност у 

области наставног и научног рада. Истовремено, у складу са  усвојеним документима 

свог стратешког развоја, Факултет наставља са започетим активностима које се односе 

на: - осавремењавање и рационализацију студијских програма за основне студије и 

њихово усклађивање са насталим друштвеним променама и достигнућима савремене 

науке и друтвених потреба; - усклађивање и примену општих аката Факултета са новим 

Законом о високом образовању и другим позитивним законским актима; - 

унапређивање наставног процеса и ефикасности студирања кроз осавремењивање 

наставних садржаја, метода и облика наставног рада и праћење квалитета наставног 

процеса и квалитета система оцењивања и јачање партнерског односа наставник-

студент, као и укључивање наставника у процес евалуације; - максимално укључивање 

студената у активности везане за побољшање квалитета наставе, наставних планова и 

програма. Остваривање контаката и   склапање уговора о размени студената путем 

стипендија, летњих школа, семинара и осталих типова међународних програма размене 

студената као и оспособљавање студената за овакве активности; - укључивање 

студената у стручне и научне скупове у земљи и иностранству; - даље обезбеђивање 

наставног и сарадничког кадра првенствено у сталном радном односу; - унапређивање 

материјалних услова рада Факултета у циљу подизања квалитета и ефикасности 

наставног и научног рада као битне претпоставке побољшавања успеха студената у 

настави; - интензивирање сарадње са другим факултетима сличног образовног профила 

у земљи и успостављање сарадње са одговарајућим факултетима у Европи у циљу 

унапређења квалитета наставе и студирања; - перманентно усавршавање свог 

сарадничког кадра путем докторских студија на одговарајућим факултетима; - 

организовање научних скупова и учешће на научним скуповима и другим облицима 

промовисања резултата рада и истраживања која организују друге релевантне научне 

институције у земљи и иностранству; - укључивање у истраживачке и образовне 

пројекте које иницирају Министарство просвете и спорта и Министарство за науку као 

и у друге пројекте и програме; - укључивање у истраживачке и образовне програме 

Европске Уније који ће помоћи да оживимо сопствене истраживачке активности; - 

организовање научних и наставних екскурзија; - издавање уџбеника, приручника, 

практикума и скрипти; - ширење могућности за стваралачко ангажовање студената у 

наставним и ваннаставним активностима; - подизање студентског стандарда; - 

интензивирање културне и јавне делатности Факултета; - утврђивање политике и 

стратегије даљег развоја Факултета.  

Школске 2014. године Факултет је акредитовао 8 студијских програм на основним 

студијама и 7 студијских програмаа на мастер студијама. 2015. године Факултет је 

успешно акредитовао студијски програм за основне академске студије - Информационе 



технологије - Софтверско инжењерство Дипломирани инжењер инф. технологија. 

Факултет је остварио контакат и   склапање уговора о размени студената путем 

стипендија, летњих школа, семинара и осталих типова међународних програма размене 

студената као и оспособљавање студената за овакве активности,  укључивање студената 

у стручне и научне скупове у земљи и иностранству како би напредовали и стекли 

професионално радно искуство. Факултет има успешно развијену пословно-техничку 

сарадњу са великим бројем привредних и друштвених субјеката.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину континуирано сваке године планира 

развој кадрова у оквиру својих годишњих активности. Програм развоја кадрова 

представља делатност од прворазредног значаја за успешно обављања функције 

Факултета. 

Стратешка орјентација Техничког факултета „Михајло Пупин“ да образује студенте, да 

им омогући стицање знања, вештина и стручних компетенција, и припреми за процес 

доживотног образовања представља оквир унутар којег се врши планирање кадровске 

структуре. Осим тога, континуирана активност на развоју кадрова представља битну 

претпоставку за успешну реализацију студијских програма и константно унапређење 

квалитета наставног процеса. Кључну улогу у развоју кадрова на Факултету чини 

развој и јачање мотивације наставног кадра, унапређење и стручно усавршавање ради 

веће научне компетенције. То се остварује путем континуираног изграђивања 

позитивних колегијалних међуљудских односа, разменом идеја и знања и 

самовредновањем сопственог рада. 

Анализа и потребе за кадровима се периодично врши на седницама колегијума, којег 

чини декан, продекани и шефови катедри. Иницијални захтев за потребом наставника 

или сардника даје катедра, при чему се предлози даље разматрју на Наставно-научном 

већу. Наставно-научно веће, периодично разматра стање кадрова, проблеме у овој 

области и предлаже мере развоја кадрова. У том смислу наставнички и сараднички 

ресурси у 2014 години биће допуњени како би се обезбедио потребан квалитет наставе 

и рада са студентима, а у складу са захтевима акредитације и просечног оптерећења 

наставника од 6 часова недељно. 

У циљу унапређења професионалних и стручних капацитета наставног особља и других 

запослених организују се предавања еминетних предавача из земље и иностранства, 

прате научна достигнућа у ИТ технологији путем јавних презентација Microsoft-a и 

стручне литературе. Важан аспект активности на развоју кадрова је стварање што 

повољнијих услова да се наставно особље Техничког факултета „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину бави научно-истраживачким радом. Наставници и сарадници Факултета 

подстичу се, а створени су и одређени материјални услови, да учествују из својих 

области на нучним и стручним скуповима у земљи и иностранству. Технички факултет 

„Михајло Пупин“ у сарадњи са другим Факултетима Универзитета из иностранства 

организује сваке године 6 Међународних конференција. Наставници и сарадници 

Техничког факултета „Михајло Пупин“ учествују у научној и организационој припреми 

ових скупова, припремају радове који се објавњују у часописима и зборницима са ових 

скупова и учествују са својим саопштењима на скуповима.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину одржава редовне контакте са 

осталим високообразовним и научно-истраживачким организацијама у земљи и 

иностранству што доприноси размени знања и искустава. Такође, координисаним 

активностима у циљу повећања учешћа наставника и сарадника у националним и 

међународним пројектима обезбеђује се развој и повећава научна компетентност 

наставног кадра. 



ДЕЛАТНОСТ РАДА ФАКУЛТЕТА  

Из Статута: 

1. Факултет обавља делатност високог образовања и научноистраживачку делатност 

као компоненте јединственог процеса високог образовања, експертско-консултантску и 

другу делатност ради комерцијализације резултата свог рада, издавачку делатност, а 

може обављати и друге послове којима се комерцијализују резултати научног и 

истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.  

2. Факултет остварује основну делатност према класификацији делатности разврстаних 

као:  

1. 80322 - високо образовање – Технички факултети; 

2. 73101 – истраживање и експериментални развој у природно-математичким наукама;  

3. 73102 - истраживање и експериментални развој у техничко-технолошким наукама;  

4. 73103 - истраживање и експериментални развој у биотехничким наукама; 

5. 73104 - истраживање и експериментални развој у медицинским наукама; 

6. 73105 - истраживање и експериментални развој у мултидисциплинарним наукама;  

7. 73109 - истраживање и експериментални развој у непоменутим природним наукама; 

8. 72100 – пружање савета у вези са компјутерском опремом;  

9. 72200 – пружање савета и израда компјутерских програма;  

10. 72300 – обрада података;  

11. 72400 – изградња базе података; 

12. 52480 – остала трговина на мало у специјализованим продавницама – компјутери и 

посебни софтвери;  

13. 22330 – репродукција компјутерских медија;  

14. 74140 – консалтинг и менаџмент послови;  

15. 74130 – истраживње тржишта; 

16. 74150 – холдинг послови;  

17. 74202 – пројектовање грађевиских и других објеката;  

18. 74203 – инжењеринг;  

19. 74300 – техничко испитивање и анализа;  

20. 74112 – остали правни послови – послови вештака (чл. 252 Закона о парничном 

посту пку, „Службени лист СРЈ“ бр. 4/1977.);  

21. 22110 – издавање књига, брошура, музичких књига и других публикација;  

22. 22120 – издавање новина;  

23. 22130 – издавање часописа и сличних периодичних издања;  

24. 22220 – штампање и услужне активности у вези са штампањем;  

25. 92511 – делатности библиотека; 

26. 52470 – трговина на мало књигама, новинама и писаћим материјалом;  

27. 80420 – образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоменуто;  



28. – истраживање и експериментални развој у области заштите животне средине;  

29. – пружање савета и израда студија у области заштите животне средине  

3. Факултет обавља делатност везану за трансфер знања и сарадњу са привредом.  

4. Делатност Факултета утврђена овим Статутом је истовремено и делатност 

Универзитета.  

ДЕЛАТНОСТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА  

Факултет остварује (из Статута Факултета): 

 1. студије првог степена (основне академске студије); 

 2. студије другог степена (мастер академске студије);  

3. студије трећег степена (докторске академске студије). 

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ 

1. Факултет обавља научноистраживачки рад у циљу развоја науке и стваралаштва, 

унапређивања делатности високог образовања, односно унапређења квалитета наставе, 

усавршавања научног подмлатка, увођења студената у научноистраживачки рад и 

стварање материјалних услова за рад и развој Факултета и Универзитета. 

2. Научноистраживачки рад на Факултету остварује се кроз основна, примењена и 

развојна истраживања. 

3. Научноистраживачки рад изводи наставно и научно особље Факултета у складу са 

посебним законом и посебним општим актом који доноси Наставно-научно веће 

Факултета. У реализацији научноистраживачког рада учествују и студенти академских 

дипломских и докторских студија.  

4. Универзитет објављује сваке године обједињене податке о научном и стручном раду 

наставника Универзитета у складу са важећим критеријумима и класификацијама 

надлежног министарства. ИНОВАЦИОНА ДЕЛАТНОСТ Факултет обавља иновациону 

делатност у циљу примене научних сазнања, техничких и технолошких знања, 

инвентивности и проналазаштва у функцији стварања и примене нових и побољшаних 

производа, технологија, процеса и услуга и њихове комерцијализације, у складу са 

потребама тржишта и на основу посебног Закона.  

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ  

1. Факултет обавља издавачку далатност у складу са законом и посебним општим актом 

који доноси Наставно-научно веће Факултета.  

2. Факултет издаје уџбенике, приручнике, монографије, зборнике радова и друге књиге, 

часописе и периодична издања и посебне софтвере.  

3. Издавање и уређивање Зборника радова, као заједничке публикације наставника и 

сарадника Факултета уређује се посебним општим актом.  

4. На предлог Наставно-научног већа, Савет Факултета одређује средства за фонд 

издавачке делатности. 



Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета  
Опис тренутне ситуације 

На 68. седници Научно-наставног већа, одржаној 27.03.2013. године. (Заведено у 

деловоднику под датумом 27.03.2013. и бројем 04-819/2), односно на 3. седници Савета, 

одржаној 03.04.2013. године. (Заведено у деловоднику под датумом 03.04.2013. и 

бројем 03-913/6) усвојена је актуелна Стратегија квалитета Техничког факултета 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину. Првобитна верзија овог документа донета је на 8. 

седници Научно-наставног већа Факултета, одржаној 18.04.2007. године. (Заведено у 

деловоднику под датумом 23.04.2007. и бројем 04-1070). 

Овај документ садржи следеће елементе: 

1. Основна опредељења, 

2. Чиниоце обезбеђења квалитета, 

3. Мере и субјекте обезбеђења квалитета, 

4. Повезаност образовне, научно-истраживачке и стручне делатности. 

Стратегија квалитета Факултета (Прилог 1.1. Стратегија квалитета са мерама и 

субјектима обезбеђења квалитета) је доступна свим запосленима, студентима и 

јавности.  

Стратегија квалитета Факултета одражава у потпуности мисију и вредности Факултета, 

и директно је повезана са стратешким и оперативним плановима рада. Стратегија 

квалитета се спроводи преко усвојених докумената: Акционог плана спровођења 

стратегије (Прилог 1.2.) и поступака обезбеђења квалитета (Правилник о обезбеђењу 

квалитета и самовредновању).  

Анализа и процена тренутне ситуације кoja се односи на стандард 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 

захтеве постављене стандардом 1, јер: 

1. Има Стратегију квалитета која садржи све потребне елементе. 

2. Стратегија обезбеђења квалитета је усвојена од стране одговарајућих стручних и 

органа управљања на Факултету.  

3. Стратегија квалитета је документ јавности доступан у библиотеци, као и на web-

страници Факултета. 

4. За спровођење Стратегије усвојени су Акциони план спровођења стратегије 

квалитета, као и Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању који треба да 

обезбеде доследност и следљивост активности на спровођењу стратегије. 

 

SWOT анализа 

СНАГЕ 

• Конститусан је Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију и именовани сви 

субјекти за обезбеђење квалитета Факултета. +++ 

• Исказана је спремност Факултета за перманентно унапређење квалитета. +++ 



• Факултет је донео и реализује Стратегију квалитета, којом су обухваћени наставни 

процес, управљање установом, ненаставним активностима и условима рада и 

студирања, као и сва потребна документа у складу са Законом. +++ 

СЛАБОСТИ 

• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 

• Посвећеност студента за унапређење квалитета није на задовољавајућем нивоу. ++ 

ШАНСЕ 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 

• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 

институцијама у циљу заједничког унапређење образовног процеса. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 

обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног процеса који 

се ту спроводи - друштвено одговорно пословање. ++ 

ОПАСНОСТИ 

• Смањење броја средњошколаца – потенцијалних студената; +++ 

• Наступ приватних факултета на образовном тржишту; ++ 

• Одустајање државе Србије од значајних улагања у развој и унапређење основе 

квалитетног рада на Факултетима; ++ 

• Пад привредног развоја у Србији – замирање региона и неадекватан/ неравномеран 

регионални развој. ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

• Мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и унапређења 

квалитета.  

• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  

• Наставак активности промовисања Факултета као друштвено одговорног пословног 

субјекта, пре свега на регионалном, а затим и националном и међународном нивоу – 

повезивање Факултета са привредним и научно-истрживачким институцијама. 

 

Прилози 

Прилог 1.1. Стратегија квалитета са мерама и субјектима обезбеђења квалитета 

Прилог 1.2. Акциони план спровођење стратегије квалитета 

Prilog%201.1.%20Strategija%20kvaliteta%20sa%20merama%20i%20subjektima%20obezb.%20kvaliteta.pdf
Prilog%201.2.%20Akcioni%20plan%20sprovodjenja%20strategije%20kvaliteta.pdf


Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење 
квалитета  
Опис тренутне ситуације 

На основу члана члана 15. став 1, члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом 

образовању („Сл. гласник РС“ број 76/2005, 100/2007 – аутентично тумачење, 97/2008 i 

44/2010) и члана 117. Статута Техничког факултета „Михајло Пупин“  у Зрењанину, 

Наставно-научно веће Техничког гакултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину, 28.03.2016. 

године (дел. бр. 03-1468/3) усвoјило је усаглашени Правилник о обезбеђењу квалитета 

и самовредновању (Прилог 1.1.) којим се обезбеђује квалитет у следећим областима: 

• студијски програми, 

• наставни процес, 

• научно-истраживачки, уметнички и стручни рад, 

• наставници и сарадници, 

• студенти, 

• наставна литература, библиотечки и информатички ресурси, 

• управљање Факултетом, 

• ненаставна подршка, 

• простор и опрема, 

• финансирање, 

• праћење и интерна провера квалитета. 

Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију крајем сваке календарске године 

подноси Наставно-научном већу Факултета на усвајање извештај за претходну (Прилог 

2.3. Извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2015. годину) и 

план акција за наредну (Прилог 2.2. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и 

интерну евалуацију за 2016. годину) годину. 

Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању, Извештај и План Одбора за 

обезбеђење квалитета и интерну евалуацију су јавни документи, доступни у 

библиотеци и на интернет страници Факултета (http://www.tfzr.rs/Single/obezbedenje-

kvaliteta-i-samoevaluacija). 

Анализа и процена тренутне ситуације koja се односи на стандард 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 

захатеве постављене стандардом 2, јер: 

1. Постоји документ „Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању“ којим су 

постављени стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене надлежности 

појединих субјеката у систему поступака обезбеђења квалитета. Правилник је 

усаглашен са тренутном ситуацијом. 

2. Докуменат „Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању“ је усвојен од 

стране Наставно-научног већа Факултета. 

3. Поменути докуменат је доступан јавности. 

4. Комисија за обезбеђење квалитета крајем сваке календарске године поноси 

Наставно-научном већу Факултета на усвајање извештај за претходну и план акција за 

наредну годину. Ови документи су такође јавни. 

 



SWOT анализа 

Снаге 

• Правилници и други акти за обезбеђење квалитета и самовредновање, донети су 

благовремено, у складу са законом и препорукама и уређују надлежност органа 

Факултета и поступке за ову област.+++ 

• Сва документа повезана са овим стандардом су доступна јавности.+++ 

Слабости 

• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 

• Посвећеност студента за унапређење квалитета није на задовољавајућем нивоу. ++ 

Шансе 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 

• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 

институцијама у циљу заједничког унапређење образовног процеса. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 

обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истраживачког и наставног процеса који 

се ту спроводи - друштвено одговорно пословање. ++ 

• Стратегијa развоја образовања у Србији до 2020. године требало би да буде основа за 

развој и унапређење квалитета високошколског образовања у земљи, односно 

Факултета. ++ 

Опасности 

• Неуједначеност у интерпретацији као и примени стандарда и поступака обезбеђења 

квалитета, од стране различитих високошколских установа и самих државних 

субјеката. ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

• Мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и унапређења 

квалитета.  

• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  

• Наставити укључивање у рад Универзитета, као и повезивање са другим 

високошколским установама у земљи и региону са циљем размене искустава и 

уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета рада. 

Прилози 

Прилог 2.1. Правилник о обезбеђењу квалитета и самовредновању 

Прилог 2.2. Акциони план Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 

2016. годину 

Прилог 2.3. Извештај Одбора за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију за 2015. 

годину 

Prilog%202.1.%20Pravilnik%20-%20Standardi%20i%20postupci%20obezbedjenja%20kvaliteta.pdf
Prilog%202.2.%20Akcioni%20plan%20OK%20za%202016.pdf
Prilog%202.2.%20Akcioni%20plan%20OK%20za%202016.pdf
Prilog%202.3.%20Godisnji%20izvestaj%20OK%20za%202015.pdf
Prilog%202.3.%20Godisnji%20izvestaj%20OK%20za%202015.pdf


Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета  
Опис тренутне ситуације 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је Статутом, Правилником о 

обезбеђењу квалитета и самовредновању и другим општим актима утврдио унутрашњу 

организацију, послове и задатке органа управљања и руковођења, стручних органа, 

помоћних тела, односно свих запослених у: доношењу и спровођењу стратегије, 

стандарда, поступка за обезбеђење квалитета и развоју културе квалитета; интерној 

евалуацији и појединим поступцима оцењивања квалитета. Факултет је посебним 

мерама обезбедио учешће студената у доношењу и реализацији стратегије, стандарда, 

поступака и културе обезбеђења квалитета. (Прилог 3.1. Формално успостављено тело 

са конкретном одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској 

установи и опис рада) 

Факултет је формирао Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију, односно 

када је то потребно, именује Комисије за спровођење посебних поступака обезбеђења и 

оцењивања квалитета. У саставу ових тела, осим запослених, предвиђено је да се налазе 

представници Студентског парламента. Делокруг рада као и чланови Одбора за 

обезбеђење квалитета и интерну евалуацију одређени су одговарајућом одлуком. 

На Факултету се у циљу евалуације: квалитета студијких програма и постигнутих 

исхода учења, стечених квалификација дипломираних студената, квалитета наставног 

процеса, услова и организације студијских програма, објективности оцењивања и 

квалитета рада органа управљања и рада стручних служби спроводи (Прилог 3.2. 

Списак свих анкета): 

1. Студентска анкета (евалуација), 

2. Анкета дипломираних (свршених) студената, и 

3. Анкета послодаваца. 

Осим ових Факултет узима у обзир и друге облике и инструменте писане и усмене 

евалуације, односно друге изворе за евалуацију студија и изворе за самовредновање 

рада Факултета. 

Студентску анкету реализје, обрађује и сумира Комисија коју чине представници 

Студентског парламента. Комисија у форми табела доставља извештај о реализованој 

анкети Одбору. Резултате других видова анкетирања, укључујући ту и писане и 

електронске резултате, статистички обрађује и анализира Одбор. Одбор припрема 

извештај и, са предлозима евентуалних мера за побољшања, презентује га ННВ 

Факултета. ННВ Факултета доноси одлуку о овом виду студентске евалуације. ННВ 

Факултета усваја извештај о овом виду студентске евалуације, прихвата мере 

побољшања и одређује рокове за њихово спровођење. За спровођење корективних мера 

из извештаја о овом виду студентске евалуације задужен је Одбор. Корективне мере као 

и активности побољшања произашле из анкета, саставни су део извештаја о 

самоевалуацији. (Прилог 3.3 Документ о анализи резултата анкета и о усвајању 

корективних и превентивних мера) 

Извештаји о резултатима студентске анкете, анкете дипломираних студената и анкете 

послодаваца су јавни документи и доступни су у библиотеци Факултета.  

Самовредновање Факултета и студијских програма Одбор спроводи у интервалима од 

највише три године. Извештај о самовредновању садржи елементе претходно 

поменутих истраживања и све друге елементе којима се може оценити степен 



испуњења Стратегије квалитета и стандарда обезбеђења квалитета и самовредновања. 

Овај извештај је јаван документ и доступан је у библиотеци и на интернет страници 

Факултета. 

Анализа и процена тренутне ситуације koja се односи на стандард 

Технички факултет „Михајло Пупин“  у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 

захатеве постављене стандардом 3, јер: 

• Документа система обезбеђења квалитета садрже све потребне елементе према 

упутству Комисије за акредитацију и проверу квалитета високошколских установа. 

• Статутом и другим општим актима одређене су мере, активности и 

извршиоци/надлежности органа на обезбеђењу и унапређењу квалитета. 

• Организација и функционисање система обезбеђења квалитета одређена је 

Правилником о обезбеђењу квалитета и самовредновању. 

• Доношење корективних и превентивних мера на основу анализе процене испуњавања, 

врши се на основу Правилника о обезбеђењу квалитета и самовредновању. Анализе 

процене испуњавања, што претходни корективним и превентивним мерама, укључује 

резултате: студентаске евалуације, анкете дипломираних студената и анкете 

послодаваца. 

• Извештаји, као Мере и антивности унапређења квалитета установе и студијских 

програма су доступни јавности. 

 

SWOT анализа 

СНАГЕ 

• Постоји Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију који је директно 

надлежан за имплементацију система квалитета +++  

• Документа која се односе на обезбеђење квалитета су доступна јавности путем веб 

страници Факултета +++ 

• Надлежности органа управљања, пословођења, стручних тала и помоћних тела 

дефинисане су Статутом Факултета++ 

• Одговорности наставника, сарадника и студената дефинисане су Статутом Факултета 

+++ 

• Корективне и превентивне мере доноси Научно-наставно на бази релевантних 

показатеља и анализа, као и процене испуњавања стандарда за обезбеђење квалитета++ 

СЛАБОСТИ 

• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 

• Посвећеност студента за обезбеђење квалитета није на задовољавајућем нивоу – 

студенти оцењивање професора и сарадника схватају као прилику да их “казне”. +++ 

• Још увек није довољно јасно “шта то привреда заправо хоће од нас?”+ 

ШАНСЕ 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 



• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 

институцијама у циљу заједничког унапређења образовног процеса. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 

обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног процеса који 

се ту спроводи - друштвено одговорно пословање.++ 

• Значајније повезивање са привредом. +++ 

ОПАСНОСТИ 

• Одрживост једном достигнутог нивоа обезбеђења квалитета у високом образовању, 

који може бити нарушен недовољном мотивисаношћу субјеката укључених у цео 

процес, недостатком информација или средстава друштвене заједнице за ефикасност 

функционисања система обезбеђења квалитета.++ 

• Привредни субјекти још увек нису у стању да искажу своје потребе за кадровима на 

дужи рок.++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

• Стална едукација запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења 

квалитета.  

• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  

• Активно укључивање у рад Универзитета, као и повезивање са другим 

високошколским установама у земљи и региону са циљем размене искустава и 

уједначавања приступа проблематици обезбеђења и унапређења квалитета рада. 

• Тешње и конкретније повезивање са привредним субјектима у региону, како би се 

добила јаснија слика о њиховим потребама. 

 

Прилози 

Прилог 3.1. Формално успостављено тело са конкретном одговорношћу за унутрашње 

осигурање квалитета у високошколској установи и опис рада 

Прилог 3.2. Списак свих анкета 

Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и 

превентивних мера 

Prilog%203.1%20Formalno%20uspostavljeno%20telo.pdf
Prilog%203.1%20Formalno%20uspostavljeno%20telo.pdf
Prilog%203.2.%20Sprovedene%20ankete.pdf
Prilog%203.3.%20Dokument%20o%20analizi%20rezultata%20anketa.pdf
Prilog%203.3.%20Dokument%20o%20analizi%20rezultata%20anketa.pdf


Стандард 4: Квалитет студијског програма  
Опис тренутне ситуације 

Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина акредитован је за 13 студијских 

програма на три степена студија. Настава је реализована на 9 студијских програма на 

основним академским студијама, на 7 студијских програма мастер академских студија 

и на једном студијском програму докторских студија. Списак студијских програма дат 

је у Табели 4.1. 

Настава се на свим студијским програмима изводи на основу добијене дозволе за рад од 

стране Покрајинског секретаријата за образовање. Прва генерација студената која 

студира по новом акредитованом програму, уписала се 2009/2010. године. Наставно-

научно веће Факултета за сваку годину студија усваја предложен број студената, која је 

одређена Дозволом за рад. Сенат универзитета у Новом Саду је тело које усваја уписне 

квоте за сваки студијски програм. Након усвајања на Наставном-научном већу извештај 

о броју студената који уписују нову годину студија, прослеђује се Универзитету у 

Новом Саду. Предложене квоте усваја и АПВ и Факултет добија дозвољену квоту за 

буџетске студенте. Након ове процедуре, број уписних квота се објављује у Конкурсу. 

Квалитет студијских програма се обезбеђује кроз континуирано спровођење контроле и 

провере њихових циљева, структуре, радног оптерећења студената као и кроз 

осавремењавање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од 

одговарајућих организација из окружења. Формирање, реформа и улагање у нове 

студијске програме је иницијатива коју покрећу Катедре са Факултета. Колегијум 

Факултета, који чине шефови Катедри, доносе предлоге о активирању нових студијских 

програма. Наставно-научно веће Факултета предлаже и формира Комисију за стварање 

нових и побољшање старих студијских програма. Да би се успешно повећао квалитет 

студијских програма формиран је одбор за обезбеђење квалитета и самоевалуацију. 

Задатак овог одбора је постизање траженог нивоа квалитета студијских програма. Циљ 

је да се квалитет студијских програма континуирано прати и да се спроводи контрола 

на годишњем нивоу која се усвоја на седници Наставно-научног већа факултета. 

Да би се остварила висока успешност студената у остваривању 60 ЕСПБ, и смањио 

њихов број приликом одустајања од школовања, неопходно је анализирати успешност 

савладавања студијских програма. Важан показатељ оптерећења студената је степен 

пролазности на више нивое студија, који се усваја на Наставно-научном већу. Поред 

овог извештаја усваја се и реализација плана рада за сваку школску годину. 

У табели 4.2 прилажу се анализе студирања на свим акредитованим студијским 

програмима на Техничком факултету „Михајло Пупин“ из Зрењанина. Ту се може 

видети број и проценат дипломираних студената на акредитованим студијским 

програмима. Из ове табеле се може видети да се број свршених студената који 

дипломира повећава из године у годину. Просечна дужина студирања је приказана у 

Табели 4.3. 

У прилогу 4.1. су представљене анкете које су спровели студенти од школске 

2012/2013. до 2015/16. године, са приказом упитника и резултатима тих анкета. 

У наставку текста овог стандарда дате су информације о акредитованим студијским 

програмима са очекиваним исходима учења обавезних предмета. Такође, наведена је 

SWOT анализа за сваки студијски програм посебно, као и усаглашеност студијских 

програма са сличним студијским програмима у земљама окружења и шире. 



У Прилогу 4.1 приказано је и мишљење дипломираних студената о квалитету 

студијских програма и постигнутим исходима учења. У истраживању је кориштен 

метод испитивања путем структуираног упитника. 

Прилиог 4.2 садржи мишљење послодаваца о компетенцијама свршених студената који 

су запослени. Истраживање, спроведено на узорку који је обухватио значајне 

привредне и образовне субјекте у региону, имало је циљ да процени задовољство 

послодаваца стеченим квалификацијама студената који су дипломирали на факултету. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина, у сарадњи са студентима врши 

оцењивање студијских програма и наставног особља у циљу осигурања квалитета 

студијских програма. Неколико година у назад оне су постале обавезан вид контроле 

ради обезбеђивања квалитета наставног процеса у сваком семестру (два пута годишње), 

поступак праћења и мерења задовољства корисника услуга. Примена наведеног 

документа досеже и до једног од критеријума који се на факултету примењује у 

поступку избора наставника и сарадника у виша звања. 

Листа  акредитованих студијских  програма 
Основне академске студије 

Студијски 

програм 

Акредитов. 

број 

студената 

Број решења Датум 
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

Информационе 

технологије 
120 

612-00-1478/6/2008-

04 
03.04.2009. 

 

101 94 - - 

80 612-00-02686/2013-04 04.04.2014. 
 

- - 69 82 

Индустријско 

инжењерство 
60 612-00-825/2010-04 20.05.2011. 36 35 - - 

Машинско  

инжењерство 
40 612-00-02686/2013-04 04.04.2014. - - 14 22 

Инжењерски 

менаџмент 

147 612-00-825/2010-04 20.05.2011. 84 74 - - 

80 612-00-02686/2013-04 04.04.2014. - - 56 60 

Одевне 

технологије 
50 612-00-825/2010-04 20.05.2011. 33 30 - - 

Одевно 

инжењерство 
40 612-00-02686/2013-04 09.04.2014. - - 27 37 

Инжењерство 

заштите животне 

средине 

45 
 

 

 612-00-743/2011-04  
 

30.09.2011. 
 

30 26 - - 

35 612-00-02686/2013-04 07.03.2014. - - 28 31 

Информационе 

технологије – 

Софтверско 

инжењерство 

40 612-00-00614/2015-06 12.06.2015. - - - 36 

Менаџмент 

информационих 

технологија 

50 612-00-02686/2013-04 09.04.2014. - - 18 `- 

Информатика и 

техника у 

образовању 

20 612-00-02686/2013-04 09.04.2014. - - 13 9 

Индустријско 

инжењерство у 

експлоатацији 

нафте и гаса 

50 612-00-00809/2014-04 30.5.2014. - - 50 49 

УКУПНО: 435 - - 284 259 275 326 

 

Мастер академске студије 

Студијски програм 

Акредитов. 

број 

студената 

Брoj решења Датум 
2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

 

2014/ 

2015 

 

2015/ 

2016 



 

Информационе 

технологије 
32 

612-00-

1478/16/2008-04 
19.06.2009. 33 31 - - 

32 
612-00-02686/2013-

04 
04.04.2014. - - 23 24 

Индустријско 

инжењерство 
32 

612-00-825/2010-04 

 

20.05.2011. 

 
22 23 - - 

Машинско инжењерство 
32 

612-00-02686/2013-

04 
04.04.2014. - - 17 20 

Инжењерски менаџмент  32 612-00-825/2010-04 20.05.2011. 30 32 - - 

32 
612-00-02686/2013-

04 
09.05.2014.   30 32 

Одевне технологије 
16 

612-00-825/2010-04 

 

20.05.2011. 

 
13 16 - - 

Одевно инжењерство 
16 

612-00-02686/2013-

04 
09.04.2014. - - 12 16 

Информатика и техника 

у образовању 

35 612-00-825/2010-04 09.07.2010. 35 35 - - 

35 
612-00-02686/2013-

04 
09.04.2014. - - 32 25 

Информационе 

технологије у 

пословним системима и 

е-управи 

35 612-00-825/2010-04 
09.07.2010. 

 
36 24   

32 
612-00-02686/2013-

04 
09.04.2014.   16 13 

Инжењерство заштите 

животне средине 

 

20 612-825-743/2011-04 
 

30.09.2011. 
1 2 - - 

10 
612-00-02686/2013-

04 
07.03.2014. - - - 3 

УКУПНО: 189 - - 170 163 130 133 

 

Докторске  академске  студије 

Студијски програм 

Акредитов. 

број 

студената 

Број решења Датум 

Школарина 

за држављане 

Србије (дин.) 

Школарина 

за странце 

(евра) 

Инжењерски менаџмент 

– докторске студије 12 06-00-16/51/2011-04 

 

20.05.2012. 

 

200.000 4.500 

УПИСАНО: 

2012/13 7 

2013/14 12 

2014/15 6 

2015/16 9 

Исходи образовања у оквиру акредитованих студијских 
програма 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ 

Сврха студијског програма Инжењерски менаџмент - основне академске студије је образовање и 

оспособљавање студената за професију дипломираног инжењера менаџмента, у складу са потребама српске 

привреде и друштва. Друштвена оправданост и корисност студирања на студијском програму Инжењерски 

менаџмент - основне академске студије, произилази из значаја који инжењерски менаџмент, управљање и 

одлучивање заузимају у различитим производним и услужним делатностима, како у Србији, тако и у 

осталим европским земљама. Циљ студијског програма Инжењерски менаџмент - основне академске 

студије, јесте да студенти стекну знања из менаџерских и инжењерских дисциплина. Знања из менаџерских 

дисциплина односе се на: ефективно и ефикасно управљање производним и пословним процесима, 

компарацију и унапређење производних и пословних процеса, праћење промена у окружењу и њихово 

разумевање, стратегијско и оперативно планирање, доношење оптималних стратегијских и оперативних 

одлука, познавање финансијских аспеката пословања, познавање процеса у маркетингу и др. Знања из 

инжењерских дисциплина односе се на: израду техничке и технолошке документације, пројектовање 

техничких и технолошких система, оперативно планирање производних процеса, одржавање техничких и 

технолошких система, познавање енергетских система и принципа, познавање принципа еколошког 



инжењерства, примену савремених информационих технологија и др. 
Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање проблема 

из осталих предмета и струке. 

7 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, коришћење 

MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса Интернета (E-mail, 

WWW), стицање новог знања засновано на претходно стеченим знањима и 

искуствима, развијање логичког и апстрактног мишљења и критичког става 

у мишљењу. 

6 

Машински 

материјали 

Стечена знања се користе за реализацију истраживања, везаних како за 

производњу, прераду и обраду, тако и за примену класичних и нових 

инжењерских материјала. 

6 

Физика Овладавање могућностима примене закона физике на функционисање 

техничких уређаја. 

6 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре на 

нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање интеграла) 

и умети да их примени на решавање проблема из осталих предмета и струке. 

6 

Електротехника 

са електроником 

Овладавање суштином примене закона електротехнике и електронике на 

функционисање електричних машина, апарата, система и постројења. 

6 

Менаџмент Овладавање знањима у области менаџмента и оспособљеност студената за 

самостална доношење управљачких одлука. Студенти ће стећи теоријска и 

практична знања која се односе на следеће аспекте менаџмента: планирање, 

организовање, менаџмент људских потенцијала, вођење (руковођење), 

контрола, одлучивање. 

7 

Вероватноћа и 

статистика 

Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних 

проблема и задатака везаним за коришћење случајнихпроменљивих, 

параметара тих променљивих, као и једноставнијих случајних процеса. 

6 

Инжењерство и 

иновације 

Стицање теоријских и практичних знања у областима инжењерства, 

иновација и иноваторског рада и примена инжењерских метода. 

6 

Предузетништво Овладавање знањима у области предузетништва, оспособљеност студената 

за самостална истраживања и трагања за новим пословним подухватима, 

њихово валоризовање и одлучивање, као и управљање већ разрађеним 

пословима. 

6 

Операциона 

истраживања 

Студенти оспособљени да моделирају реалне проблема из праксе 

коришћењем одређених метода Операционих истраживања, као и софтвера 

за њихово решавање. 

5 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, усвојиће 

писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним речницима и 

литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења стручних речника и 

проналажење одговарајуће литературе на интернет сајтовима, оспособиће се 

за самостално превођење стручних текстова и коришћење стручне 

литературе. 

4 

Маркетинг Стечено знање из области маркетинга студенти ће користити у 

препознавању различитих тржишних и пословних феномена и приликом 

решавања проблема који своје исходиште имају у маркетинг теорији и 

пракси. Студент ће бити оспособљен да самостално и тимски ради, да 

самостално, групно и интерактивно решава проблеме, да успостави одређени 

ниво комуникације и да адекватно презентира резултате свог рада. 

6 

Организација 

пословних 

система 

Разумевање процеса развоја организација. Апликација разних теоријских 

приступа у савременим организацијама. Идентификовање круцијалних 

питања и проблема развоја у организационој науци. Ширење 

интердисиплинарних схватања. 

6 

Менаџмент Од конкурентске способности организације зависи позиционирање 7 



људских ресурса организације на глобалном светском тржишту. Није претерано ако се тврди 

да је борба за таленте појава која ће обележавати будућност. Овај предмет 

треба да покаже како се тај креативни иразвојни потенцијал – људи са 

својим знањем - изграђује. Студенти ће овладати најважнијим аспектима 

менаџмента људских ресурса: начин регрутовања, селекција, мотивисање, 

плаћање (компензације), напредовање, развој каријере, итд. што све скупа 

води повећању конкурентске способности организације. 

Пројектовање 

производних 

процеса 

Планирање реализације пројекта, праћење и контролу реализације пројекта, 

као и овладавање знањима везаним за пројектовање, рад и одржавање 

производних процеса у индустрији. 

4 

Управљање 

квалитетом 

Студенти ће бити оспособљени за увођење и примену захтева међународних 

стандарда у организацији. 

6 

Еколошко 

инжењерство 

Студент ће имати развијену способност деловања, анализирања и 

генерализовања у процесу доношења одлука на релацији економија-

друштво-техника-екологија. 

4 

Организациона 

култура 

Изучавањем предмета организациона култура студенти ће стећи специфична 

знања из организационе културе, врсте организационих култура, симбола 

организационе културе, улоге организационе културе, развоја и одржавња 

организационе културе, мењања организационе културе. У области 

повезаности менаџмента са ширим друштвеним окружењем, студенти ће 

овладати знањима везаним за савремене трендове у бизнису, при чему је 

организациона култура свакако један од најважнијих. 

6 

Пословна 

интелигенција 

Овладавање техникама и методама моделавања процеса и података како 

методама функционалне декомпозиције система са посебним нагласком на 

системе за подршку одлучивању. 

6 

Финансијска 

математика 

Студенти су оспособљени да користе математичко-економске моделе, 

просте и мешовите матричне игре и формуле запрактичне прорачуне везане 

за кредите, штедњу, есконтовање, инвестиције и сл. 

6 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за ефикасну 

употребу стручних речника, да проналазе литературу на одговарајућим 

интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале предмете које 

изучавају током студија, да самостално преводе стучну литературу. 

4 

Експертни 

системи 

Познавање метода представљања и формализације знања, хеуристичког 

претраживања и аутоматског резоновања. Оспособљеност за коришћење 

експертних система и алата за развој интелигентних система. 

4 

Енглески језик 4 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвајиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, усвојиће 

писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним речницима и 

литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења стручних речника и 

проналажење одговарајуће литературе на интернет сајтовима, оспособиће се 

за самостално превођење стручних текстова и коришћење стручне 

литературе. 

4 

Основе интернет 

маркетинга и е-

трговине 

Овладавање терминологијом, стицање знања за пројектовање и 

имплементацију Интернет маркетинг плана, стицање знања неопходних за 

пројектовање и интеграцију система у области е-трговине. 

4 

Управљање 

технолошким 

развојем 

Студент ће имати изграђен позитиван однос према технолошком развоју и 

стицању знања као једном од основних фактора друштвеног и привредног 

развоја. 

4 

Управљање 

променама 

Студенти стичу знања о суштини управљања променама, кроз упознавање 

савремених трендова менаџмента. Студенти ће овладати знањима из 

управљања променама и бити оспособљени за самостална истраживања у 

овој области. 

6 

Методе 

управљања и 

одлучивања 

Након полагања предмета Методе управљања и одлучивања, студенти ће 

поседовати основна теоријска знања из теорије одлучивања и биће 

оспособљени да примењују одговарајуће методе и технике у конкретним 

проблемима пословног одлучивања. 

6 

Технологија Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће студент 4 



одржавања бити у стању да пројектује технологију одржавања одговарајућег техничког 

система. Такође треба оспособити студенте за инжењерско решавање 

практичних проблема у области технологије одржавања. 

Стратегијски 

менаџмент 

Након полагања предмета Стратегијски менаџмент, студенти ће поседовати 

основна теоријска знања из стратегијског менаџмента и биће оспособљени 

да примењују одговарајуће методе и технике у конкретним проблемима 

везаним за стратегијски менаџмент у предузећима. 

4 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  

Сврха студијског програма је образовање дипломираних инжењера информационих технологија који су 

оспособљени за коришћење информационих технологија и за практичан рад на рачунарима у друштву, 

привреди и образовању. Програм је конципиран тако да по завршетку основних академских студија I 

степена студенти стичу знања и вештине за рад на инжењерским задацима у подручју информационих 

технологија. Свршени студенти оспособљени су да примене стечена знања за јасно дефинисање проблема и 

начина његовог решавања, извођење оцене остваривости решења, израду документације и реализацију 

решења. Завршетком студија дипломирани инжењери информационих технологија су оспособљени за 

тимски рад и комуникацију са стручњацима из других области. Избором одговарајућег изборног модула 

студијског програма, студент се већ на основним студијама може лагано специјализовати ка 

специфичнијим пословним применама. Осим основних знања из математике, електротехнике, студенти 

усвајају знања и умења из подручја: програмирања, база података, информационих система, оперативних 

система, рачунарске графике, комуникационих и рачунарских мрежа, интелигентних система, софтверског 

инжењерства, рачунарског пројектовања, мултимедијалних система, информационо-управљачких система, 

интернет алата и сервиса, рачунарског моделовања, анимације и симулације. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Теорија система Примена: филозофије глобалног размишљања; опште класификације 

појава, представљање објеката и појава са системског аспекта; процеса 

откривања и представљања изграђености, понашања и управљања 

комплексних појава и објеката.Професионално оспособљавање за: 

истраживање система било које комплексности уз примене разних метода 

анализе, синтезе, моделовања и системског моделовања; за решавање 

комплексних проблема групним и индивидуалним методама. Поред 

потребних теоретских знања и методолошких вештина овај предмет 

треба да развије пособности:интегралног размишљања као синтезе 

парцијалног и глобалног, решавања комплексних проблема, системског 

риступа,савременог интелектуалног комуницирања, креативности 

(стварање) индивидуалним путем и групним (тимским) методама. 

4 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Математичка 

логика 

Обезбеђује теоријско-методолошке основе и оквире за савлађивање 

стручних знања у области информатике и рачунарства кроз знања из 

математичко-логичких основа, метода и техника рада и решавања 

задатака. 

7 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, 

коришћење MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса 

Интернета (E-mail, WWW), стицање новог знања засновано на претходно 

стеченим знањима и искуствима, развијање логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у мишљењу. 

6 

Вероватноћа и 

статистика 

Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних 

проблема и задатака везаним за коришћење случајнихпроменљивих, 

параметара тих променљивих, као и једноставнијих случајних процеса. 

6 

Основе 

програмирања 

Овладавање могућностима пројектовања алгоритама и савлађивање 

основних лгоритамских структура, оспособљеност за креирање не само 

коректних већ и добро дизајнираних програма. 

8 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 



Електротехника са 

електроником 

Овладавање суштином примене закона електротехнике и електронике на 

функционисање електричних машина, апарата, система и постројења. 

6 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Математика 3 Студент ће стећи основна знања из ообласти дискретне математике 

(испитивање алгебарских структура, одређивање базе и димензије 

векторских простора) и умети да их примени на решавање проблема из 

осталих предмета и струке. 

6 

Базе података 1 Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, 

пројектују шему базе података на концепуталном нивоу, разумеју 

архитектуру и компоненте софтвера за руковање базама података. 

5 

Рачунарски системи Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање рада рачунарских 

система на нивоу дигиталне логике, познавање организације рачунарских 

система, разумевање структурне организације рачунара на више нивоа, 

употребу скупа инструкција за одабрани рачунарски систем и употребу 

асемблерског језика. Студенти ће бити оспособљени за практичан 

самосталан и тимски рад, као и за решавање проблема. 

6 

Операциона 

истраживања 

Студенти оспособљени да моделирају реалне проблема из праксе 

коришћењем одређених метода Операционих истраживања, као и 

софтвера за њихово решавање. 

5 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Рачунарске мреже По успешном окончању курса очекује се да студент овлада теоријским и 

практичним основама и потребним знањима о мрежним уређајима, 

пројектовању рачунарских мрежа и раду мрежних уређаја. Савладавањем 

знања кроз рад у реалном и виртуелном лабораторијском окружењу 

студенти стичу знања и практичне вештине у конфигурисању 

рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. 

6 

Програмски језици Студент у потпуности влада методама програмирања на програмском 

језику C. 

6 

Базе података 2 Настава предмета треба да омогући студентима да користе упитне језике 

за приступ подацима базе и израде апликације за ажурирање и приказ 

података базе података. 

5 

Управљање 

пројектима 

Студенти оспособљени да примене знања у реализацији пројеката, од 

фазе његовог дефинисања, преко реализације, до закључења пројекта, уз 

примену софтвера за управљање пројектима. 

5 

Комуникациони 

системи 

Након успешно савладаног курса студенти постају упознати са основним 

темама из области комуникационих система и технологија. Поред 

обучавања о теоретским аспектима врши се обучавање студената за 

практичан рад, примену и пројектовање истих система и технологија. 

Очекује се да студент овлада одређеним степеном оспособљености за рад 

са савременим комуникационим средствима и технологијама. 

5 

Рачунарска графика 

1 

Овладавање основним појмовима из рачунарске графике. Коришћење 

графичких програма растерске графике. Студенти ће умети да креирају, 

обраде и конвертују растерску слику. Студенти ће умети да документују 

израду растерске слике. 

5 

Оперативни 

системи 

Знања стечена на курсу ће омогућити студентима разумевање слојева 

оперативног система као и принципе извршавања апликација у оквиру 

оперативног система. Студенти упознају све основне сервисе 

оперативног система ко што су управљање датотекама, управљање 

меморијом, управљање процесима и синхронизацију, управљање 

уређајима, мрежни сервиси и сигурност. 

6 

Софтверско 

инжењерство 1 

Анализа и дизајн софтверских пројеката заснована на објектној 

парадигми и новим технологијама. Креирање квалитетне пројектне 

документације коришћењем Case алата. Развијање критичког, логичког и 

6 



апстрактног мишљења. 

Основе финансија Стечено знање из области финансијског пословања студенти ће 

користити у препознавању различитих пословних феномена и приликом 

решавања проблема који своје исходиште имају у теорији и пракси 

савремене организације. Студент ће бити оспособљен да самостално и 

тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава проблеме, да 

успостави одређени ниво комуникације и да адекватно презентира 

резултате свог рада. 

6 

Графичко 

моделирање 

Студент оспособљен за самосталан и тимски рад на рачунарској станици 

формираној за примену графичких програма, као и прилагођавање у раду 

на новим верзијама. Са знањима из домена визуелизације у првом реду 

(рендеринг: сцена, светло, сенка, додела својства материјала и сл.), као и 

способностима преношења тих знања. 

5 

Методе 

програмирања 

Студент познаје све елементе објектне методологије као и програмски 

језик C++. 

6 

Системи вештачке 

интелигенције 

Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена 

аутоматског резоновања и логичког програмирања. Оспособљени су за 

јасно дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену 

постојећих софтверских алата. 

6 

Рачунарска графика 

2 

Овладавање сложенијим појмовима и алгоритмима рачунарске графике. 

Коришћење програмских алата за израду графичких програмских 

апликација. 

Студенти ће умети да креирају графичке програмске апликације. 

Студенти ће умети да документују програмске апликације. 

5 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Софтверска решења 

за финансије и 

менаџмент 

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање животног циклуса 

пословних софтверских решења, сагледавање опција приликом избора 

одговарајућег софтвесрког решења за посматрани проблем, и употребу 

одабраних софтверских решења у посматраном контексту. Студенти ће 

бити оспособљени за самосталан и тимски рад, решавање проблема и 

презентовање резултата свог рада. 

5 

Информациони 

системи 1 

Оспособљавање студената да разумеју појам информацоних система, 

процесе и фазе његовог развоја. Студент познаје врсте савремених 

информационих система и њихову функцију у реалним системима. 

Студенти ће бити оспособљени да анализирају и спецификују корисничке 

захтеве, моделују базу података и апликације, користећи узоре и CASE 

алате. 

5 

Мултимедијални 

системи 

Познавање теријске платформе о врстама и карактеристикама 

мултимедија. 

Вештине у коришћењу софтверских алата за обраду мутлимедије. 

Способност припреме и израде мултимедијалних презентација. 

5 

Софтверско 

инжењерство 2 

Анализа, дизајн и имплементација софтверског пакета који се одликује 

квалитетним корисничким интерфејсовима и високим степеном 

употребљивости. Рад у тимовима и значај улоге вође тима. Креирање 

квалитетне документације о развоју и примени софтвера. Развој 

критичког, логичког и апстрактног мишљења. 

5 

Енглески језик 4 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвајиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 



Меко рачунарство Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена 

меког рачунарства. Оспособљени су да примене стечена знања за јасно 

дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену 

постојећих софтверских алата. 

6 

Информациони 

системи 2 

Настава предмета треба да омогући студентима овладавање и примену 

метода, техника и софтвереских алата за развој и имплементацију 

пословних ИС, као и да познаје опште карактеристике готових 

интегрисаних софтверских решења. 

5 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:  ОАС ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

– СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Главни циљ студијског програма Софтверско инжењерство је образовање дипломираних инжењера у 

области софтверског инжењеринга, високо стручно обучених и конкурентних на ИТ тржишту, способних за 

самостално обављање свих послова око пројектовања и одржавања рачунарских апликација. Послови за 

које се уско стручно оспособљавају студенти јесу анализирање потребе корисника, дизајн, развој, 

тестирање и одржавање рачунарске апликације. Програм је конципиран тако да може бити препознат од 

стране мултинационалних компанија које имају потребе за рачунарским стручњацима софтверског 

инжењерства, јер је сачињен у складу са препорукама највећих светских струковних организација IEEE 

Computer Society и ACM за формирање програма наставе рачунарских профила и предају се на водећим 

националним и светским универзитетима. Поред фундаменталних предмета, као што је математика, 

програм обилује ужим стручно апликативним предметима, који развијају способност пројектовања 

првенствено софтверских, али и хардверских компоненти рачунара, односно, који обезбеђују знања за 

решавање разних конкретних проблема који се јављају у пракси. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Базе података 1 Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, 

пројектују шему базе података на концепуталном нивоу, разумеју 

архитектуру и компоненте софтвера за руковање базама података. 

5 

Управљање 

софтверским 

пројектима 

Студенти оспособљени за примену пројектног приступа решавању 

пословних активности – усвојене теоријске поставке свих животних фаза 

ICT пројекта, њиховог креирања и имплементације. Овладавање 

терминологијом и стицање знања за практичну реализацију система у 

софтверском домену. 

5 

Програмски језици Студент у потпуности влада методама програмирања на програмском 

језику C. 

6 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Методологија 

развоја софтвера 

Познавање различитих методологија за развој софтвера, стандарда и 

алата који их подржавају. По завршетку курса, студент је способан да 

одабере и активно примени оптималну методологију и алате за конкретни 

софтверски пројекат, као да образложи свој избор. 

5 

Алгоритми и 

структуре података 

Оспособљеност за избор адекватних алгоритама и адекватних структура 

података, у реализацији квалитетног софтвера. 

5 

Организација и 

архитектура 

рачунарских 

система 

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање рада рачунарских 

система на нивоу дигиталне логике, разумевање структурне организације 

рачунара на више нивоа, разумевање представљања података на нивоу 

машине, употребу скупа инструкција за одабрани рачунарски систем и 

употребу асемблерског језика. Студенти ће бити оспособљени за 

самосталан практичан рад, као и за решавање проблема. 

6 

Комуникационе и 

рачунарске мреже 

Након успешно савладаног курса студенти постају упознати са основним 

темама из области комуникационих и рачунарских мрежа. Поред 

обучавања о теоретским аспектима врши се обучавање студената за 

7 



практичан рад, примену, пројектовање и администрацију таквих система 

и технологија. Савладавањем знања кроз рад у реалном и виртуелном 

лабораторијском окружењу студенти стичу знања и практичне вештине у 

конфигурисању рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. 

Очекује се да студент овлада одређеним степеном оспособљености за рад 

са савременим комуникационим и рачунарским мрежним технологијама. 

Криптографија Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примене 

метода и техника криптографије. Оспособљени су да примене стечена 

знања за јасно дефинисање проблема и начина његовог решавања уз 

примену постојећих решења. Оспособљени су да примене постојеће 

алгоритме. 

7 

Оперативни 

системи 

Знања стечена на курсу ће омогућити студентима разумевање слојева 

оперативног система као и принципе извршавања апликација у оквиру 

оперативног система. Студенти упознају све основне сервисе 

оперативног система ко што су управљање датотекама, управљање 

меморијом, управљање процесима и синхронизацију, управљање 

уређајима, мрежни сервиси и сигурност. 

6 

Математика 3 Студент ће стећи основна знања из ообласти дискретне математике 

(испитивање алгебарских структура, одређивање базе и димензије 

векторских простора) и умети да их примени на решавање проблема из 

осталих предмета и струке. 

6 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Машинско учење Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена 

машинског учења. Оспособљени су да примене стечена знања за јасно 

дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену 

постојећих софтверских алата. Оспособљени су да примене постојеће 

алгоритме и имплеметирају системе машинског учења. 

 

Методе 

програмирања 

Студент познаје све елементе објектне методологије као и програмски 

језик C++. 

6 

Базе података 2 Настава предмета треба да омогући студентима да користе упитне језике 

за приступ подацима базе и израде апликације за ажурирање и приказ 

података базе података. 

5 

Пројектовање 

софтвера 

Оспособљеност за самосталну конструкцију софтвера која је базирана на 

стандарним процесима имплементације и тестирања. Оспособљеност за 

креирање пројектне документације. 

7 

Објектно 

оријентисано 

програмирање 

Разумевање објектно-оријентисане методологије на вишим нивоима у 

програмском језику Јава. Опзимизација програма програмским 

структурама које нуди програмски језик Јава. Опзимизација Јава 

програма за рад на различитим платформама. Рад са мапама, листама, 

редовима, стековима, разматрање полиморфизма, наслеђивања и раног и 

каснијег везивања, брзина извршавања програма, временска сложеност 

програма, парсирање података, рад са различитим форматима, RPC. 

Разумевање и анализа базних програмских структура и пакета 

програмског језика Јава. Познавање метода, технологија и стандарда за 

развој објектно оријентисаних апликација. Студент је компентентан да 

пројектује објектно оријентисане апликације засноване на програмском 

језику Јава. 

7 

Основе интернет 

маркетинга и е-

трговине 

Овладавање терминологијом, стицање знања за пројектовање и 

имплементацију Интернет маркетинг плана, стицање знања неопходних 

за пројектовање и интеграцију система у области е-трговине. 

4 

Конкурентно 

програмирање 

Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена 

конкурентног програмирања, о фундаменталним проблемима, појмовима 

и приступима у пројектовању и анализи система, разумевању модела 

комуникације и синхронизације конкурентних процеса у таквим 
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системима. Оспособљени су да примене стечена знања за јасно 

дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену 

постојећих софтверских алата. Оспособљени су за пројектовање и 

програмирање апликација које морају да задовоље строге критеријуме 

који се тичу времена извршавања и одзива система. 

Рачунарске 

комуникације и 

интернет 

По успешном окончању курса очекује се да студент овлада теоријским и 

практичним основама и потребним знањима о мрежним уређајима, 

пројектовању рачунарских мрежа, раду мрежних уређаја, Интернет 

технологијама, архитектури и сервисима. Савладавањем знања кроз рад у 

реалном и виртуелном лабораторијском окружењу студенти стичу знања 

и практичне вештине у планирању, конфигурисању и администрацији 

рачунарских мрежа базираних на TCP/IP фамилији протокола и Интернет 

система и услуга. 

6 

Програмски 

преводиоци 

Стечена знања су основа која омогућавају разумевање начина превођења 

кода, формирање специфичних граматика, оптимизације међукода и 

формирање компајлера. Наведена знања представљају основу боље 

овладавање градивом које се изучава на предметима виших година 

студија. 

7 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Развој софтвера 

отвореног кода 

Оспособљеност за самостални или тимски развој софтвера отвореног 

кода и стицање практичног искуства у развоју софтвера. 

6 

Дистрибуирани 

софтверски системи 

Стечено знање ће студентима омогућити разумевање следећих концепата 

дистрибуираних софтверских система: дизајн и имплементација, 

принципи и технике комуникације, дистрибуирани системи базирани на 

објектима, дистрибуирани веб базирани системи, веб сервиси. Студенти 

ће бити оспособљени за практичан самосталан и тимски рад, као и за 

решавање проблема. 

6 

Веб дизајн По одслушаном предмету студент ће бити у стању да самостално планира 

и креира квалитетно дизајнирану форму и функцију Web странице која 

комбинује интуитивну навигацију са балансираном употребом графике, 

боја, текста и аудио елемената. 

5 

Тестирање софтвера Изградња интегрисаног приступа софтверског тестирања и формалних 

теорија. Познавање принципа, техника и алата за тестирање софтвера. 

Студент је пособан је да изврши аутоматизацију процеса тестирања, 

тестира јединице или цео софтвер. Моћи ће да изврши анализу и избор 

алата за тестирање, креирање тест-случајева и да спроведе ефикасно 

тестирање софтвера, критички оцени важност софтверског тестирања, 

критички оцени важност софтверског тестирања и процени потребу и 

корисност формалних метода приликом процеса тестирања. 

6 

Енглески језик 4 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвајиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Мобилне 

технологије и 

програмирање 

Студенти ће по завршетку курса овладати знањима и вештинама које ће 

им омогућити да на ефикасан начин користе Android платформу за развој 

апликација за мобиле уређаје. У оквиру предмета ће бити обрађена 

теорија програмирања апликација за мобилне платформе, али и 

конкретно програмирање за уређаје. Студенти ће бити упознати са 

Android окружењем за развој софтвера (Android SDK), са 

специфичностима, предностима и ограничењима која са собом носи 

развој апликација за мобилне уређаје. Као резултат рада на предмету 

6 



студент је оспособљен да креира мобилне апликације у Eclipse развојном 

окружењу употребом програмског језика JAVA. Наведене апликације ће 

се извршавати у емулаторима, као и на најсавременијим мобилним 

уређајима, мобилним телефонима и таблетима на Android платформама. 

Интернет 

програмирање 

Стечена знања ће студену омогућити да критички процењује тренутне 

приступе развоја апликација у Интернет окружењу, примени MVC 

шаблон за развој Интернет апликација користи савремене web 

програмске језике и технологије са примарним акцентом на програмски 

језик Java i proceni uticaj Web сервиса на развој апликације. 

6 

Системско 

програмирање 

Студенти стичу знања и вештине за рад у подручју теорије и примена 

системског програмирања. Оспособљени су да примене стечена знања за 

јасно дефинисање проблема и начина његовог решавања уз примену 

постојећих софтверских алата. Оспособљени су да примене постојеће 

алгоритме кроз системско програмирање. 

7 

Управљање 

животним циклусом 

софтвера 

Стечено знање ће студентима омогућити разумевање следећих аспеката 

животног циклуса софтвера: модели и фазе животног циклуса, улоге у 

животном циклусу софтвера, примена стандарда и препоруке добре 

праксе, управљање променама у току животног циклуса, управљање 

захтевима, управљање развојем софтвера, управљање испоруком 

софтвера, инсталирање и распоређивање софтвера, управљање 

одржавањем софтвера, еволуција софтверских система, обезбеђење 

квалитета, процењивање и побољшање процеса. Студенти ће бити 

оспособљени за практичан самосталан и тимски рад, као и за решавање 

проблема. 

6 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У 

ОБРАЗОВАЊУ 
Сврха студијског програма је образовање дипломираних професора информатике и технике који имају 

довољне компетенције за рад у настави техничких и информатичких предмета, и у основној и у средњој 

школи, односно квалитетну основу за даље усавршавање и образовање на мастер студијама. Програм је 

конципиран тако да по завршетку основних академских студија 1. степена студенти стичу знања и вештине 

коју осим у настави могу да примене у привредном окружењу на пословима везаним за информационе 

технологије. Након завршетка студија дипломирани  професор информатике и технике има довољно 

компетенција за рад на предмету Техничко и информатичко образовање и предмет Информатика и 

рачунарство у основној школи. У средњим стручним школама компетентни су да предају предмете 

информатичко технчког карактера. У Гимназијама, и уметничким школама, могу да предају информатичке 

предмете. Завршетком студија дипломирани професори информатике и технике оспособљени су за тимски 

рад и комуникацију са стручњацима из других области. Осим знања из основних дисциплина, студенти 

усвајају знања и умења из подручја технике, информатике и психолошко педагошко дидактичко 

методичких наука и дисциплина (ППДМ). 

Обавезни 

предмети 
Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Психологија Студенти ће знати појам и структуру личности, умети да врше анализу 

послова и прилагођавају раднике раду и рад радницима. Поседоваће 

основна знања о врстама, садржају комуникација и вођењу пословних 

разговора. 

6 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Математичка 

логика 

Обезбеђује теоријско-методолошке основе и оквире за савлађивање 

стручних знања у области информатике и рачунарства кроз знања из 

математичко-логичких основа, метода и техника рада и решавања 

задатака. 

7 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, 

коришћење MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса 

Интернета (E-mail, WWW), стицање новог знања засновано на претходно 

стеченим знањима и искуствима, развијање логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у мишљењу. 

6 

Увод у технику Прихватање принципа унверзалности у техници. Усвајање основних 4 



знања из технике и технологије и система производних процеса и то: 

основни принцип, функционалност, систем, примена, домети, историјски 

развој. Стицање знања о утицају технолошког прогреса на напредак 

човечанства. 

Основе 

програмирања 

Овладавање могућностима пројектовања алгоритама и савлађивање 

основних алгоритамских структура, оспособљеност за креирање не само 

коректних већ и добро дизајнираних програма. 

8 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Електротехника са 

електроником 

Овладавање суштином примене закона електротехнике и електронике на 

функционисање електричних машина, апарата, система и постројења. 

6 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Математика 3 Студент ће стећи основна знања из ообласти дискретне математике 

(испитивање алгебарских структура, одређивање базе и димензије 

векторских простора) и умети да их примени на решавање проблема из 

осталих предмета и струке. 

6 

Базе података 1 Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, 

пројектују шему базе података на концепуталном нивоу, разумеју 

архитектуру и компоненте софтвера за руковање базама података. 

5 

Материјали Студент је способан да: одреди основне карактеристике материјала, 

затезну чврстоћу, модул еластичности, тврдоћу, жилавост; да предности 

и недостатке за различите врсте материјала у примени; дефинише 

правилан избор материјала чије ће карактеристике задовољити тражене 

машинске конструкције или поједине делове конструкција; наброји све 

врсте материјала који се могу употребити у изради различитих делова 

машина, а које одговарају траженим карактеристикама; прати и предлаже 

нове материјале. 

6 

Стоно издаваштво Студент ће бити оспособљен да самостално користи савремене 

софтверске алате у припреми штампе. 

6 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Програмски језици Студент у потпуности влада методама програмирања на програмском 

језику C. 

6 

Педагошка 

психологија 

Студенти ће знати основне претпоставке когнитивних теорија, принципе 

за дизајнирање мултимедијалних порука, когнитивне стилове и на основу 

тога биће оспособљени за пројектовање ОРС-а. Студенти ће знати 

основне факторе успешности наставе и умеће да их реализују у настави 

основне и средње школе. 

5 

Педагогија Очекује се да након похађања овог предмета студент: покаже адекватно 

познавање и разумевање питања и проблема педагошко - дидактичке 

теорије и наставне праксе; изгради сопствени педагошки кодекс и 

исправно га примењује у различитим васпитним ситуацијама. 

6 

Дидактика Очекује се да након похађања овог предмета студент: покаже адекватно 

познавање и разумевање питања и проблема педагошко - дидактичке 

теорије и наставне праксе; изгради сопствени педагошки кодекс и 

исправно га примењује у различитим васпитним ситуацијама; самостално 

реализује практичне активности у погледу израде сценарија за извођење 

наставе и пројектовање мањих истраживања теорије и праксе наставног 

процеса; унапређује, усавршава и развија вештине пројектовања и израде 

дидактичког материјала; примењује образовне стандарде у раду и стиче 

нове компетенције. 

5 

Рачунарска графика Овладавање основним појмовима из рачунарске графике. Коришћење 5 



1 графичких програма растерске графике. Студенти ће умети да креирају, 

обраде и конвертују растерску слику. Студенти ће умети да документују 

израду растерске слике. 

Техничко цртање са 

компјутерском 

графиком 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да читају и користе 

техничку документацију и да развију особине графичког замишљања 

предмета у простору и на цртежу. Стечена знања се могу непосредно 

применити у пракси. 

6 

Методе 

програмирања 

Студент познаје све елементе објектне методологије као и програмски 

језик C++. 

6 

Рачунарске мреже По успешном окончању курса очекује се да студент овлада теоријским и 

практичним основама и потребним знањима о мрежним уређајима, 

пројектовању рачунарских мрежа и раду мрежних уређаја. Савладавањем 

знања кроз рад у реалном и виртуелном лабораторијском окружењу 

студенти стичу знања и практичне вештине у конфигурисању 

рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. 

6 

Методика наставе 

технике 

Студенти ће знати циљеве и задатке наставе технике, познаваће програм 

ове наставе, биће оспособљени да одговарајуће наставне принципе, 

облике рада, наставне методе и средства примењују у остваривању 

циљева поучавања и учења наставе технике. 

6 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Рачунарска 

анимација 

Студенти стичу базична знања о рачунарској анимацији, 3D моделовању, 

текстурном марирању, светлости и сенчењу. Студенти се оспособљавају 

за самостало креирање 3д сцене, са свим њеним атрибутима. 

6 

Интернет алати и 

сервиси 

Способност студента да користи интернет и интранет технолошке 

инфраструктуре, стандарде и интернет алате, као и да креира 

мултимедијалне интернет презентације. 

6 

Енглески језик 4 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвајиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Мултимедијални 

системи 

Познавање теријске платформе о врстама и карактеристикама 

мултимедија. 

Вештине у коришћењу софтверских алата за обраду мутлимедије. 

Способност припреме и израде мултимедијалних презентација. 

5 

Методика наставе 

информатике 

Усвојеност основних методичких знања и вештина потребних за успешно 

припремање и вођење наставног процеса у остваривању циља и задатка 

програма информатичких наставних предмета у основној и средњој 

школи. Способности за успешну примену општих педагошких и 

психолошких законитости у различитим облицима наставног рада. 

Способност утврђивања и формулисања образовних, васпитних и 

специфичних задатака за информатичке предмете и методичке јединице. 

Вештине за успешно пројектовање, планирање, припремање и извођење 

наставе методичке јединице.Умеће за успешан избор, структурирање, 

обликовање и вредновање садржаја потребних за информатичко 

оспособљавање ученика у складу са циљевима информатичких наставних 

предмета. 

6 

Информациони 

системи у 

образовању 

Овладавање техникама и методама моделавања процеса и података како 

методама функционалне декомпозиције система тако и објектног 

моделовања. 

4 

Пројектовање Након одслушаног предмета студент треба да: 5 



образовног 

софтвера 

1. Има теоријска знања у домену пројектовања образовног софтвера. 

2. Познаје страна искуства на том пољу. 

3. Схвата процесе глобализације и модернизације образовног процеса. 

4. Препознаје параметре успешности примене образовних софтвера у 

педагошкој пракси. 

5. Поседује програмерску способност и методичке вештине да организује 

наставни материјал у форму образовног софтвера високог квалитета. 

6. Поседује способност евалуације образовних софтвера. 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ  

Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног инжењера заштите животне 

средине у складу са потребама и развојем државе и врло комплексним инжењерским проблемима у 

животној средини, који се у циљу развоја друштва и одрживог развоја морају решавати.Студијски програм 

Инжењерства заштите животне средине је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција, знања и 

вештина које су друштвено оправдане и корисне. Факултет техничких наука у Новом Саду и ТФ „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину су дефинисали основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних 

кадрова из области технике и инжењерства. Сврха студијског програма Инжењерства заштите животне 

средине је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Факултета техничких наука у Новом Саду и 

ТФ „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују 

дипломирани инжењери заштите животне средине који поседују компетентност у европским и светским 

оквирима. 

Обавезни 

предмети 

Исходи предмета ЕСПБ 

Увод и принципи 

заштите окружења 

Стечена знања из основних принципа заштите животне средине 

неопходних за струку. Познавање терминологије и основних принципима 

заштите животне средине, неопходних за даље студирање и рад у области 

инжењерства заштите животне средине. 

7 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Енергија и 

окружење 

Стечена знања из проблематике експлоатације енергије и загађења 

животне средине. Способност препознавање потенцијалнихизвора 

загађења у конкретним системима за трансформацију енергије, као и 

избор адекватних система за редукцију и спречавање загађења животне 

средине у истим. 

6 

Еколошко 

инжењерство 

Студент ће имати развијену способност деловања, анализирања и 

генерализовања у процесу доношења одлука нарелацијиекономија-

друштво-техника-екологија. 

4 

Интегрални 

катастар загађивача 

Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању, пре свега у 

стручним предметика. Савладано градивоовогпредмета представљаце 

полазну основу у предметима у којима ће циљ бити ресавање постојећих 

проблема у области животнесредине. 

5 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Хемија Студенти ће бити оспособљени за лакше усвајаље знања и обављања 

вежби у оквиру оплемењивања текстила бојењем и штампањем, за 

спровођење одређених врста прорачуна и мерења. Такође, бољег 

разумевања структуре текстилних влакана. 

7 

Хемијски принципи 

у инжењерству 

заштите животне 

средине 

Стицање основних знања из области фундаменталних хемијских 

принципа омогућује боље разумевање великог броја хемијских процеса и 

феномена реаговања значајних за област Инжењерства заштите животне 

средине. 

6 

Техничка физика Овладавање могућностима примене закона физике на функционисање 

техничких уређаја. 

6 

Алтернативна 

енергетика 

Способност да стечена знања користе у даљем образовању и будућој 

инжењерској пракси у домену Обновљивих извора енергије. 

6 

Мониторинг Исход који се постиже курсом предмета Мониторинг животне средине 6 



животне средине јесте да студенти стичу неопходна практична и теоријска знања која им 

омогућавају да применом класичних хемијских и инструменталних 

метода прате стање у човековом радном и животном окружењу врше 

самостално: идентификацију и кватификовање нивоа загађења, ради 

утврђивања узрока загађења. 

Одрживо 

коришћење 

природних ресурса 

и систем заштите 

животне средине 

Стечена знања студент треба да користи у даљем образовању, пре свега у 

стручним предметика. Савладано градиво овог предмета представљаце 

полазну основу у предметима у којима це циљ бити ресавање постојецих 

проблема у области животне средине. 

6 

Вероватноћа и 

статистика 

Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних 

проблема и задатака везаним за коришћење случајнихпроменљивих, 

параметара тих променљивих, као и једноставнијих случајних процеса. 

6 

Термодинамика са 

термотехником 

Студенти ће бити оспособљени за решавање теоријских и практичних 

задатака из термодинамике и посебно из области термотехнике. 

6 

Градитељство и 

животна средина 

Студент је оспособљен за еколошку анализу постојећих објеката и 

еколошку анализу нових пројектних грађевинских решења за будуће 

грађевинске објекте. Такође може да учествује у еколошкој анализи 

просторних и урбанистичких планова, као и да израђује пожарну анализу 

(прорачун пожарне отпорности и потребне класе отпорности објеката 

према пожару). 

7 

Механика и 

механизми 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена 

теоретска знања, врше израду пројеката и прорачуна, као и решавање 

структуре, кинематике и динамике одређених врста механизама, као и за 

изучавање осталих предмета из струке. 

6 

Мерне технологије Студенти стичу знања и способности у решавању проблема везаних за 

мерне технологије и технике мерења термодинамичких и хидрауличких 

параметара у процесима и постројењима у индустрији. У оквиру 

предмета обрађује се мерна техника и опрема која се често среће у 

индустријским објектима. 

5 

Биохемијски и 

микробиолошки 

принципи 

Стечена знања студенту ће омогућити да лакше савлада садржаје из 

предмета који разматрају проблеме загађења и ремедијације околине. 

8 

Информатика у 

заштити животне 

средине 

Оспособљавање студената да препознају могућности примењивања 

информационо комуникационих технологија у различитим подручјима 

еколошких истраживања, као и да самостално решавају проблеме везане 

за примену рачунара у областима заштите животне средине. 

6 

Базе података 1 Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, 

пројектују шему базе података на концепуталном нивоу, разумеју 

архитектуру и компоненте софтвера за руковање базама података. 

5 

Управљање 

квалитетом 

Студенти ће бити оспособљени за увођење и примену захтева 

међународних стандарда у организацији. 

6 

Еколошко право и 

законодавство 

Исходи учења су у стицању општих и посебних теоријских знања, 

вештина и способности које студенту омогућавају квалитетно и 

компетентно обављање послова у области еколошког права, а пре свега 

да могу применити прописе из ове области , схватајући структуру 

еколошког права и законодавства и међународних стандарда у овој 

области и да се оспособе за непосредну примену стечених знања. 

7 

Технички системи у 

заштити квалитета 

вода и ваздуха 

Студент ће знати да практично примени стечено знање о Законској 

регулативи у заштити ваздуха и вода и на основу ограничењаемисије 

примени одговарајући поступак за издвајање чврстих честица из ваздуха. 

5 

Заштита од буке и 

вибрација 

Исход који се постиже курсом предмета Заштита од буке и вибрација 

јесте да студенти стичу неопходна практична и теоријска знања која им 

омогућавају да врше самостално: кватификовање нивоа буке и вибрација, 

примењују метода за њихову контролу као да решавају проблеме из 

области буке и вибрација у човековом радном и животном окружењу. 

7 

Моделовање и 

симулација у 

инжењерству 

заштите животне 

Стечена знања користе у даљем процесу образовања. У стручним 

предметима и будућој инжењерској пракси користе технике 

математичког моделовања у домену термопроцесних система и заштите 

животне средине. 

6 



средине 

Процесни системи и 

постројења 

Знања студенти треба да усвоје кроз обавезе као што су предавања, вежбе 

и колоквијуми и да та знања примене у инжењерској пракси. 

8 

Пословна екологија Оспособљеност студената да у присутним тржишним условима на 

одрживи начин интегрише сопсвене и друштвене економске циљеве у 

образовању и побољшавању квалитета животне средине. 

5 

Управљање 

чврстим отпадом 

Студенти стичу знања која су им потребама да би разумели карактер 

управљања комуналним отпадом. Стеченим знањима студент треба да 

буде у могућности да даје одговоре на захтева пројектовања или услуге 

консалтинга у области управљања чврстим отпадом. Градиво обрађено на 

овом предмету предствљаће неопходну основу у појединим предметима у 

току студија. 

7 

Пројектовање и 

планирање у 

заштити животне 

средине 

Стечена знања треба да омогуће студенту разумевање карактера 

еколошких пројеката и дају могућност учествовања у изради пројеката из 

области заштите животне средине. Савладавањем градива студенти треба 

да путпуности да разумеју карактер пројеката: Процена утицаја на 

животну седину, Процена ризика од хемијског удеса на животну средину, 

Катастар загађивача, а уз помоћ додатних знања и да буду оспособљени 

да учествују и у изради оваквих пројеката. 

7 

Управљање 

технолошким 

развојем 

Студент ће имати изграђен позитиван однос према технолошком тазвоју 

и стицању знања као једном од основних фактора друштвеног и 

привредног развоја. 

8 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС МЕНАЏМЕНТ ИНФОРМАЦИОНИХ 

ТЕХНОЛОГИЈА  

Студијски програм Менаџмент информационе технологије је формиран у складу са задацима и циљевима 

Факултета као високошколске установе у области информатике и менаџмента. Студијски програм је 

конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних информатичких и менаџерских дисциплина, 

сагласно савременим светским стремљењима. Студијским програмом се обезбеђује стицање знања 

неопходног за инжењере менаџмента информационих технологија, пре свега, у областима информационих 

технологија и менаџмента. Такође, студијски програм обезбећује профилисање стручњака оспособљених за 

реализацију послова, који захтевају мултидисциплинарна знања из ове две области. То су следећи послови: 

планирање и управљање информатичким пројектима, менаџмент људским ресурсима у сфери 

информатичких послова, руковођење у процесу реализације информатичких пројеката, руковођење 

одржавањем информационих система, руковођење пружањем информатичких услуга, проналажење 

оптималних начина за реализацију информатичких пројеката, израда и тестирање софтвера у складу са 

потребама корисника и др. Друштвена оправданост и корисност посматраног студијског програма 

произилази из значаја који менаџмент инфомационих технологија заузима у различитим производним и 

услужним делатностима у Србији, као и у развијеним земљама, посебно у ЕУ. Реализација студијског 

програма је јасно и недвосмислено формулисана, уз очекивање да ће студенти по завршетку основних 

академских студија стећи потребно знање и бити оспособљени да се активно укључе у наведене области. 

Обавезни 

предмети 
Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, 

коришћење MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса 

Интернета (E-mail, WWW), стицање новог знања засновано на претходно 

стеченим знањима и искуствима, развијање логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у мишљењу. 

6 

Пословна етика и 

право 

Стечено знање из пословне етике и права студенти ће користити у 

препознавању различитих феномена из области пословне етике и 

пословног права и приликом решавања проблема који своје исходиште 

имају у теорији и пракси савремене пословне организације (посматрано 

са аспекта етичких принципа, њихове примене и примене елемената 

пословног права у пословању). Студент ће бити оспособљен да 

самостално и тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава 

проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно 

4 



презентира резултате свог рада. 

Управљање 

променама 

Студенти стичу знања о суштини управљања променама, кроз 

упознавање савремених трендова менаџмента. Студенти ће овладати 

знањима из управљања променама и бити оспособљени за самостална 

истраживања у овој области. 

6 

Основе 

програмирања 

Овладавање могућностима пројектовања алгоритама и савлађивање 

основних алгоритамских структура, оспособљеност за креирање не само 

коректних већ и добро дизајнираних програма. 

8 

Менаџмент 

људских ресурса 

Од конкурентске способности организације зависи позиционирање 

организације на глобалном светском тржишту. Није претерано ако се 

тврди да је борба за таленте појава која ће обележавати будућност. Овај 

предмет треба да покаже како се тај креативни и развојни потенцијал – 

људи са својим знањем - изграђује. Студенти ће овладати најважнијим 

аспектима менаџмента људских ресурса: начин регрутовања, селекција, 

мотивисање, плаћање (компензације), напредовање, развој каријере, итд. 

што све скупа води повећању конкурентске способности организације. 

7 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Базе података 1 Студенти ће бити оспособљени да сагледају захтеве за подацима, 

пројектују шему базе података на концепуталном нивоу, разумеју 

архитектуру и компоненте софтвера за руковање базама података. 

5 

Вероватноћа и 

статистика 

Студент треба да овлада потребним знањима за решавање основних 

проблема и задатака везаним за коришћење случајних променљивих, 

параметара тих променљивих, као и једноставнијих случајних процеса. 

6 

Оргнизација 

пословних система 

Разумевање процеса развоја организација. Апликација разних 

технологија приступа савременим организацијама. Идентификовање 

круцијалних питања и проблема развоја у организационој науци. Ширење 

интердисиплинарних схватања. 

6 

Методе за 

прикупљање и 

анализу пословних 

података 

Стечено знање ће студентима омогућити: овладавање стручном 

терминологијом, разумевање различитих типова пословних података, 

сагледавање различитих извора пословних података, примену различитих 

метода за прикупљање и анализу података, презентовање резултата 

анализе, и примену савремених софтверских решења за прикупљање и 

анализу података. Студенти ће бити оспособљени за практичан 

самосталан и тимски рад, решавање проблема и презентовање резултата 

свог рада. 

7 

Рачунарске мреже По успешном окончању курса очекује се да студент овлада теоријским и 

практичним основама и потребним знањима о мрежним уређајима, 

пројектовању рачунарских мрежа и раду мрежних уређаја. Савладавањем 

знања кроз рад у реалном и виртуелном лабораторијском окружењу 

студенти стичу знања и практичне вештине у конфигурисању 

рачунарских мрежа и комуникацџионих протокола. 

6 

Менаџмент Овладавање знањима у области менаџмента и оспособљеност студената 

за самостална доношење управљачких одлука. Студенти ће стећи 

теоријска и практична знања која се односе на следеће аспекте 

менаџмента: планирање, организовање, менаџмент људских потенцијала, 

вођење (руковођење), контрола, одлучивање. 

7 

Методе управљања 

и одлучивања 

Након полагања предмета Методе управљања и одлучивања, студенти ће 

поседовати основна теоријска знања из теорије одлучивања и биће 

оспособљени да примењују одговарајуће методе и технике у конкретним 

проблемима пословног одлучивања. 

6 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 
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сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

Интернет алати и 

сервиси 

Способност студента да користи интернет и интранет технолошке 

инфраструктуре, стандарде и интернет алате, као и да креира 

мултимедијалне интернет презентације. 

6 

Системска анализа 

и пројектовање 

Оспособљавање студената за системску анализу, анализу пословних 

процеса, пројектовање модела података, објектног модела софтвера 

користећи примере и CASE алате. 

7 

Безбедност и 

заштита података 

По успешном окончању курса очекује се да студент овлада са 

концептима безбедности и заштите података. Поред обучавања о 

теоретским аспектима студенти ће стећи практична знања о детекцији, 

спречавању, начинима за одвраћање и неутралисање напада на сигурност 

података. 

7 

ИТ предузетништво Студент је способан да: Самостално иили у тиму покрене предузетнички 

посао, Самостално уради бизнис план, Направи анализу тржишта и 

одабере бизнис модел, Познаје специфичне могућности ИТ бизниса, 

Учествује у тиму и изабере сараднике. 

7 

Маркетинг Стечено знање из области маркетинга студенти ће користити у 

препознавању различитих тржишних и пословних феномена и приликом 

решавања проблема који своје исходиште имају у маркетинг теорији и 

пракси. Студент ће бити оспособљен да самостално и тимски ради, да 

самостално, групно и интерактивно решава проблеме, да успостави 

одређени ниво комуникације и да адекватно презентира резултате свог 

рада. 

6 

Софтверска решења 

за финансије и 

менаџмент 

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање животног циклуса 

пословних софтверских решења, сагледавање опција приликом избора 

одговарајућег софтвесрког решења за посматрани проблем, и употребу 

одабраних софтверских решења у посматраном контексту. Студенти ће 

бити оспособљени за самосталан и тимски рад, решавање проблема и 

презентовање резултата свог рада. 

5 

Менаџмент 

информационих 

технологија 

Студенти оспособљени да примењују методологију, принципе и 

дисциплине менаџмента информационих технологија у решавању 

стварних управљачких проблема везаних за информационе технологије 

организација или предузећа. 

7 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Основе интернет 

маркетинга и е-

трговине 

Овладавање терминологијом, стицање знања за пројектовање и 

имплементацију Интернет маркетинг плана, стицање знања неопходних 

за пројектовање и интеграцију система у области е-трговине. 

4 

Информациони 

системи 1 

Оспособљавање студената да разумеју појам информацоних система, 

процесе и фазе његовог развоја. Студент познаје врсте савремених 

информационих система и њихову функцију у реалним системима. 

Студенти ће бити оспособљени да анализирају и спецификују корисничке 

захтеве, моделују базу података и апликације, користећи узоре и CASE 

алате. 

5 

Мобилне 

технологије и 

програмирање 

Студенти ће по завршетку курса овладати знањима и вештинама које ће 

им омогућити да на ефикасан начин користе Android платформу за развој 

апликација за мобиле уређаје. У оквиру предмета ће бити обрађена 

теорија програмирања апликација за мобилне платформе, али и 

конкретно програмирање за уређаје. Студенти ће бити упознати са 

Android окружењем за развој софтвера (Android SDK), са 

специфичностима, предностима и ограничењима која са собом носи 

развој апликација за мобилне уређаје. Као резултат рада на предмету 

студент је оспособљен да креира мобилне апликације у Eclipse развојном 

окружењу употребом програмског језика JAVA. Наведене апликације ће 
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се извршавати у емулаторима, као и на најсавременијим мобилним 

уређајима, мобилним телефонима и таблетима на Android платформама. 

Енглески језик 4 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвајиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Стратегијски 

менаџмент 

Након полагања предмета Стратегијски менаџмент, студенти ће 

поседовати основна теоријска знања из стратегијског менаџмента и биће 

оспособљени да примењују одговарајуће методе и технике у конкретним 

проблемима везаним за стратегијски менаџмент у предузећима. 

4 

Системи за 

подршку 

одлучивању 

Студенти стичу вештине за примену концепата теорије одлучивања. 

Оспособљеност за примену готових софтверских пакета за подршку 

одлучивању у пракси. Оспособљеност за повећање ефикасности процеса 

доношења одлука и квалитета одлука под рестриктивним условима, 

посебно временске ограничености и у ситуацијама које подразумевају 

неизвесне или недостајуће податке. 

6 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 

У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА 
Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног инжењера индустријског 

инжењерства у експлоатацији нафте и гаса у складу са потребама предузећа и друштва. Студијски програм 

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса је конципиран тако да обезбеђује стицање 

компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Технички факултет „Михајло Пупин“ је дефинисао 

основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из индустријског инжењерства у 

експлоатацији нафте и гаса. Сврха студијског програма Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте 

и гаса је потпуно у складу са основним задацима и циљевима Техничког факултета „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину. Реализацијом овако конципираног студијског програма се школују Дипломирани инжењер 

индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса који поседују компетентност у европским и 

светским оквирима. Знања и компетенције које се стичу на овом студијском програму су основе технике и 

технологије у областима процесне технике, инжењерства енергетике, одржавање техничких система; 

основне економске дисциплине потребне за управљање пословним предузећима гасне привреде; 

информационе и комуникационе технологије потребне за модеран бизнис и менаџмент. Када је реч о 

специфичним способностима студента савладавањем студијског програма студент стиче темељно 

познавање и разумевање дисциплина свих одговарајућих струка, као и способност решавања конкретних 

проблема уз употребу научних метода и поступака. Обзиром на карактер студијског програма посебно је 

важна способност повезивања основних знања из области нафте и гаса и њихова примена. 

Обавезни 

предмети 

Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Руски језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

3 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Техничко цртање са 

компјутерском 

графиком 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да читају и користе 

техничку документацију и да развију особине графичког замишљања 

предмета у простору и на цртежу. Стечена знања се могу непосредно 

применити у пракси. 

6 

Машински 

материјали 

Стечена знања се користе за реализацију истраживања, везаних како за 

производњу, прераду и обраду, тако и за примену класичних и нових 

инжењерских материјала. 

6 

Основе технологије 

и технолошки 

комплекси  

Упознавање студената са областима будућег рада у струци, стицање 

опште представе о намени опреме за производњу нафте и гаса. 

3 

Руски језик 2 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

3 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 
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Општа геологија Да се науче основни геолошки процеси на површини и у унутрашњости 

Земље; 

Да се науче основне фазе развоја земљине коре и њених структурних 

елемената; 

Упознавање са основним врстама минерала и са њиховим својствима, 

типовима седименталних, магматских и метаморфних стена, са условима 

њиховог залегања и формирања рудног блага. 

3 

Физика Овладавање могућностима примене закона физике на функционисање 

техничких уређаја. 

6 

Хемија Студенти ће бити оспособљени за лакше разумевање основних хемијских 

закона, појава и процеса. Студенти ће стећи научна и стручна знања и 

вештине у области о својствима и понашању течних и гасовитих 

минералних сировина. 

7 

Руски језик 3 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

3 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Геологија нафте и 

гаса 

Овладавање основним методичким основама, приказаним на 

одговарајућем графикону, која потврђују биогенетски настанак УВ 

(угљеничних влакана). Услови примене методичких основа у циљу 

манифестовања услова формирања, закономерности распоређивања 

налазишта, фаза геолошко истраживачких радова, основа уштеде 

енергије у освајању налазишта УВ. 

3 

Основе бушења 

нафтних и гасних 

бушотина 

Студент мора да зна задатке и начине изградње бушотине, основе избора 

технике и технологије бушења, подграда и завршетка бушотине, 

савремене начине отварања продуктивних слојева; да уме: да врши 

потребне практичне прорачуне и истраживања о проблемима изградње 

вишеструких и хоризонталних бушотина, спречавања и борбе с 

геолошким компликацијама уз примену достигнућа научно-техничког 

прогреса; да влада питањима пројектовања оптималних технолошких 

решења и њиховим техничко-економским образлагањем. 

4 

Руски језик 4 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

3 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Хидраулика и 

пнеуматика 

Студенти бити оспособњени за пројектовање хидрауличних и 

пнеуматских система и за решавање практичних проблема у области 

хидраулике и пнеуматике. 

5 

Механика и 

механизми 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена 

теоретска знања, врше израду пројеката и прорачуна, као и решавање 

структуре, кинематике и динамике одређених врста механизама, као и за 

изучавање осталих предмета из струке. 

6 

Подземна 

хидромеханика 

Стечена у току проучавања предмета знања, са своје стране, допринеће 

формирању базе знања о објектима будуће професионалне делатности 

дипломираног инжењера (разрада и експлоатација нафтних и гасних 

налазишта), као и о врстама делатности: производно-технолошка, 

организационо-менаџментска, научно-истраживачка, пројектна, 

експлоатациона. 

3 

Термодинамика са 

термотехником 

Студенти ће бити оспособљени за решавање теоријских и практичних 

задатака из термодинамике и посебно из области термотехнике. 

6 

Еколошко 

инжењерство 

Студент ће имати развијену способност деловања, анализирања и 

генерализовања у процесу доношења одлука на релацији економија-

друштво-техника-екологија. 

4 



Отпорност 

материјала и 

конструкција 

Студенти стичу знања и способности у решавању проблема из 

отпормости материјала и конструкција, како за прорачун тако и за израду 

машинских конструкција. 

6 

Карактеристике 

нафтног и гасног 

слоја 

Студент је дужан да зна основне физичке и физичко-технолошке 

карактеристике слоја: састав и структуру слоја као вишефазног и 

вишекомпонентног система; принципе и методе описивања слоја; везе 

физичких и физичко-технолошких карактеристика слоја са његовом 

геолошком структуром; закономерности промене физичких 

карактеристика слоја при реализацији технологије вађења угљеводоник 

принципе коришћења физичких карактеристика слоја у решавању 

инжењерских задатака нафтно-гасног тип; геолошко-геофизичке методе 

одређивања карактеристика слоја; Студент треба да уме: да користи 

податке физике слоја при вршењу инжењерских и истраживачких 

обрачуна; да одреди значења физичких и технолошких карактеристика 

слоја на основу података о његовој геолошкој структури; да одреди 

промене карактеристика слоја у примени нафтно-гасних технологија; да 

узима у обзир ефикасне карактеристике слоја за различите флуидне 

засићености. 

3 

Конструисање 

машина 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена 

теоретска знања, врше конструисање машина и механизама, врше израду 

пројеката и прорачуна, као и да примене практична знања стечена кроз 

конкретне задатке реализоване употребом рачунара. 

4 

Транспортни 

системи 

Овладавање неопходно потребним знањима за избор коришћење и 

одржавање транспортних система и опреме у индустријским процесима. 

4 

Техничка 

дијагностика 

Стечено знање кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће 

студенти бити у стању да дијагностикују стање техничких система. 

Студенти ће се оспособити за инжењерско решавање практичних 

проблема у области техничке дијагностике. 

6 

Животна 

безбедност 

приликом 

експлоатације и 

одржавања 

објеката за 

производњу нафте и 

гаса 1 

Као резултат проучавања ове дисциплине студент треба да познаје: 

теоријске основе безбедности људи и животне средине у систему човек–

средина у којој живи; правне, нормативно-техничке и организационе 

основе безбедности људи и животне средине; основе физиологије човека 

и рационалне услове рада; идентификација фактора који могу 

проузроковати појаву инцидентних и ванредних ситуација које могу да 

доведу до нарушавања здравља човека; анатомско-физиолошке 

последице утицаја инцидентних и ванредних ситуација које могу да 

доведу до нарушавања здравља човека; средства и методе повећања 

безбедности и екологичности техничких средстава и технолошких 

процеса; методе прогнозирања ванредних ситуација и разрада модела 

њихових последица. 

4 

Хидродинамичка 

истраживања 

бушотина за 

производњу 

нафте и гаса 

Савладавање базичних принципа: интерпретација резултата ХДИ 

(хидродинамичких истраживања) решавањем једначина и изградња 

филтрационих модела, процене тачности и целовитости добијених 

параметара. 

3 

Технологија 

одржавања 

Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће 

студент бити у стању да пројектује технологију одржавања одговарајућег 

техничког система. Такође треба оспособити студенте за инжењерско 

решавање практичних проблема у области технологије одржавања. 

4 

Разрада нафтних и 

гасних налазишта 1 

Као резултат усвајања предмета студент треба да зна: 

- различите системе разраде нафтних и гасних налазишта; 

- геолошке основе разраде налазишта; 

- прорачуске методике технолошкихх показатеља разраде; 

Као резултат усвајања предмета треба да уме: 

- да образложи и прорачуна рационалне системе разраде налазишта; 

- да уради технолошки прорачун основних показатеља разраде 

налазишта; 

- да изабере методе повећања интензитета производње нафте и методе 

повећања добијања угљеводоника из слојева. 

Као резултат усвајања предмета студент треба да влада: 

- умећем прорачуна шематизације услова разраде; 

4 



- умећем прорачуна технолошких показатеља разраде налазишта; 

Интензивирање 

дотока и методе за 

повећање исцрпка 

слојева 

Као резултат усвајања предмета студент треба да зна: 

- класификацију метода повећања показатеља добијања угљоводоника; 

- услове примене различитих метода повећања показатеља добијања 

угљоводоника; 

- факторе које утичу на показатељ добијања угљоводоника; 

- искуство примене метода повећања показатеља добијања угљоводоника. 

Као резултат усвајања предмета треба да уме: 

- да изврши образложени избор метода повећања показатеља добијања 

угљоводоника за различите геолошко-производне услове; 

- да врши оцену технолошког и економског ефекта на примени метода 

повећања показатеља добијања угљоводоника 

Као резултат усвајања предмета студент треба да влада: 

- ефикасним методикама повећања показатеља добијања угљоводоника из 

слојева примењивим на конкретне услове разраде; 

- методикама оцене ефикасне примене метода повећања показатеља 

добијања угљоводоника; 

- методама оцене утицаја технологија које се користе на екологију и 

начине рекултивације тла. 

3 

Експлоатација и 

одржавање машина 

и опреме за 

производњу нафте и 

гаса 

Савладавање теоријских и практичних познавања уређаја и опреме за 

производњу нафте и гаса; изучени основни модели за избор основних 

радних параметар приликом одабира машина и опреме; савладани начини 

монтаже и правилног коришћења опреме, препознавање могућих кварова 

и начини њиховог отклањања. Након завршетка курса студенти су 

оспособљени да могу самостално да пројектују, експлоатишу и одржавају 

постројења и уређаје за експлоатацију нафте и гаса. 

4 

Животна 

безбедност 

приликом 

експлоатације и 

одржавања објеката 

за производњу 

нафте и гаса 2 

Студент треба да зна: да врши контролу параметара и нивоа негативних 

утицаја у складу са нормативним захтевима; да ефикасно примењује 

средства заштите од негативних утицаја; да разрађује активности у 

погледу повећања безбедности и заштите животне средине у производној 

делатности; да планира активности у погледу заштите производног 

особља и становништва у ванредним ситуацијама и да по потреби 

учествује у организовању спасилачких и других неодложних активности 

ради отклањања последица ванредних ситуација. 

4 

Техника и 

технологија 

производње нафте 

Оспособљеност за адекватно разумевање и управљање радом уређаја и 

система за производњу нафте у складу са техничким и економским 

показатељима рада. 

3 

Капитални ремонт 

бушотина 

Упознавање студената са процедурама прегледа и истраживања 

бушотина, перфорације, инструментација у бушотини итд. 

3 

Експлоатација 

гасних и нафтних 

бушотина 

Познавати основну опрему бушотина у зависности од методе 

експлоатације, познавати технологију експлоатацију бушотина, умети 

вршити технолошке прорачуне за избор опреме и експлоатацију 

бушотина. 

3 

Техника и 

технологија 

производње гаса 

Оспособљеност за адекватно разумевање и управљање радом уређаја и 

система за производњу гаса у складу са техничким и економским 

показатељима рада. 

3 

Разрада нафтних и 

гасних налазишта 2 

Као резултат усвајања предмета студент треба да зна: 

- различите варијанте регулисања разраде нафтних и гасних налазишта; 

- различите методе повећања показатеља добијања угљеводоника из 

слојева. 

Као резултат усвајања предмета треба да уме: 

- да изабере оптималан метод потискивања нафте водом; 

- да изабере методе повећања интензитета производње нафте и методе 

повећања добијања угљеводоника из слојева. 

Као резултат усвајања предмета студент треба да влада: 

- умећем избора рационалног система разраде; 

- умећем пројектовања разраде налазишта; 

- умећем анализе и регулисања разраде нафтних и гасних налазишта. 

4 

Рачунарско 

пројектовање 

На крају предмета студент ће бити оспособљен за самосталан и тимски 

рад на рачунарској станици формираној за примену CAD-a, затим да 

моделира проблем, изврши одговарајући прорачун, анализира и 

5 



рачунарски пројектује елементе и склопове за потребе производње, и 

оспособљен за даље самостално и тимско праћење напретка технологије, 

посебно у машинској индустрији, те у рачунарству и информатици 

уопште. 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:   ОАС МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Сврха студијског програма је образовање студената за професију дипломираног инжењера Машинског 

инжењерства у складу са потребама предузећа и друштва. Студијски програм Машинско инжењерство је 

конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција које су друштвено оправдане и корисне. Технички 

факултет „Михајло Пупин“ је дефинисао основне задатке и циљеве ради образовања високо компетентних 

кадрова из области технике. Сврха студијског програма Машинско инжењерство је потпуно у складу са 

основним задацима и циљевима Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину. Реализацијом овако 

конципираног студијског програма се школују Дипломирани инжењери машинства који поседују 

компетентност у европским и светским оквирима. 

Обавезни 

предмети 

Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Техничко цртање са 

компјутерском 

графиком 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да читају и користе 

техничку документацију и да развију особине графичког замишљања 

предмета у простору и на цртежу. Стечена знања се могу непосредно 

применити у пракси. 

6 

Машински 

материјали 

Стечена знања се користе за реализацију истраживања, везаних како за 

производњу, прераду и обраду, тако и за примену класичних и нових 

инжењерских материјала. 

6 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, 

коришћење MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса 

Интернета (E-mail, WWW), стицање новог знања засновано на претходно 

стеченим знањима и искуствима, развијање логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у мишљењу. 

6 

Математика 2 Студент ће стећи основна знања из области математичке анализе 

(одређивање граничне вредности, одређивање извода и рачунање 

интеграла) и умети да их примени на решавање проблема из осталих 

предмета и струке. 

6 

Механика и 

механизми 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена 

теоретска знања, врше израду пројеката и прорачуна, као и решавање 

структуре, кинематике и динамике одређених врста механизама, као и за 

изучавање осталих предмета из струке. 

6 

Основи машинских 

конструкција 

Стечена знања се користе за реализацију инжењерског прилаза у 

решавању проблема везаних за прорачун и израду машинских елемената 

и конструкција, како у теорији, тако и у пракси. 

4 

Електротехника са 

електроником 

Овладавање суштином примене закона електротехнике и електронике на 

функционисање електричних машина, апарата, система и постројења. 

6 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Отпорност 

материјала и 

конструкција 

Студенти стичу знања и способности у решавању проблема из 

отпормости материјала и конструкција, како за прорачун тако и за израду 

машинских конструкција. 

6 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Термодинамика са 

термотехником 

Студенти ће бити оспособљени за решавање теоријских и практичних 

задатака из термодинамике и посебно из области термотехнике. 

6 

Машинско Студенти стичу знања и способности у решавању проблема везаних за 6 



инжењерство у 

пракси 

пројектовање, експлоатацију и одржавање система и постројења у 

индустрији. У оквиру предмета обрађују се специфични проблеми и 

опрема који се често могу срести у индустријским објектима. 

Рачунарско 

пројектовање 

На крају предмета студент ће бити оспособљен за самосталан и тимски 

рад на рачунарској станици формираној за примену CAD-a, затим да 

моделира проблем, изврши одговарајући прорачун, анализира и 

рачунарски пројектује елементе и склопове за потребе производње, и 

оспособљен за даље самостално и тимско праћење напретка технологије, 

посебно у машинској индустрији, те у рачунарству и информатици 

уопште. 

5 

Машински 

елементи 

Студенти стичу знања и вештине, за прорачун и пројектовање елемената 

машина и синтезу главног пројекта машине у пракси. 

5 

Трибологија и 

подмазивање 

Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће 

студент бити у стању да га примене у пракси на одговарајућем техничком 

систему. Треба оспособити студенте за инжењерско решавање 

практичних проблема у области трибологије и подмазивања. 

5 

Машине и апарати Изучавање машина и апарата треба да оспособи студенте у области: 

пројектовања технолошких система, вођења инжењерских развојних 

процеса и пројеката у функцији техничко технолошког развоја. Студенти 

стичу неопходно потребно знање за прорачун, избор, коришћење и 

одржавање машина и апарата у индустријским процесима. 

6 

Хидраулика и 

пнеуматика 

Студенти бити оспособњени за пројектовање хидрауличних и 

пнеуматских система и за решавање практичних проблема у области 

хидраулике и пнеуматике. 

5 

Управљање 

квалитетом 

Студенти ће бити оспособљени за увођење и примену захтева 

међународних стандарда у организацији. 

5 

Транспортне 

машине 

Овладавање неопходно потребним знањима за избор, коришћење и 

одржавање транспортних машина и опреме у индустријским процесима. 

6 

Еколошко 

инжењерство 

Студент ће имати развијену способност деловања, анализирања и 

генерализовања у процесу доношења одлука на релацијиекономија-

друштво-техника-екологија. 

4 

Аутоматско 

управљање 

Студети резултативно:препознају аналогију различитих физичких 

система и њихових делова са одговарајућим, типским, 

моделима,оспособљени за самостално формирање модела техничких 

система,стичу могућности да анализирају тех. системе на основу 

модела,самостално решавају практичне проблеме из области аутоматског 

управљања. 

5 

Техничка 

дијагностика 

Стечено знање кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће 

студенти бити у стању да дијагностикују стање техничких система. 

Студенти ће се оспособити за инжењерско решавање практичних 

проблема у области техничке дијагностике. 

6 

Парни котлови Студенти се оспособљавају за самосталну израду термичког прорачуна 

котлова и котловских постројења, као и за вршење избора типских 

котлова и котловских постројења. 

7 

Операциона 

истраживања 

Студенти оспособљени да моделирају реалне проблема из праксе 

коришћењем одређених метода Операционих истраживања, као и 

софтвера за њихово решавање. 

5 

Управљање 

технолошким 

развојем 

Студент ће имати изграђен позитиван однос према технолошком развоју 

и стицању знања као једном од основних фактора друштвеног и 

привредног развоја. 

4 

Процесна 

постројења 

Студенти се оспособљавају за појектовање, експлоатацију и одржавање 

процесних постројења у индустрији. У оквиру предмета обрађују се и 

технолошке шеме и опрема за поједине специфичне инсталације које се 

често могу срести у индустријским објектима. Студенти савлађују методе 

прорачуна и димензионисања начине постављања и извођења те 

испитивања и контроле. 

4 

Технологија 

машиноградње 

Стечена знања се користе за формулисање, израду и реализацију свих 

теоретских и практичних подухвата из области производних технологија, 

са акцентом примене стечених знања у производној пракси.Овладавање 

основним принципима технологија резања и деформисања у 

4 



машиноградњи. 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Технологија 

одржавања 

Знање стечено кроз наставу овог предмета допринеће у томе да ће 

студент бити у стању да пројектује технологију одржавања одговарајућег 

техничког система. Такође треба оспособити студенте за инжењерско 

решавање практичних проблема у области технологије одржавања. 

4 

Пројектовање 

технолошких 

система 

Студенти стичу знања и вештине за пројектовање, рад и одржавање 

технолошких система у индустрији као и планирање реализације 

пројекта, праћење и контролу реализације пројекта. 

5 

Конструисање 

машина 

На крају предмета студенти ће бити оспособљени да уз одређена 

теоретска знања, врше конструисање машина и механизама, врше израду 

пројеката и прорачуна, као и да примене практична знања стечена кроз 

конкретне задатке реализоване употребом рачунара. 

4 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ОАС ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО 
Сврха студијског програма је образовање студената за професију инжењера Одевног инжењерства у складу 

са потребама привреде и друштва.  Студијски програм Одевно инжењерство јасно промовише сврху и 

улогу у постизању општег 

образовања студената оспособљавајући будуће инжењере технологије-текстилства и дизајна за практични 

рад у привреди. Програм је конципиран тако да по завршетку основних академских студија првог степена 

свршени студенти - инжењери поседују знања и вештине за рад на инжењерским задацима у области 

одевног инжењерства, као и способност за тимски рад и комуникацију са  стручњацима из других области. 

Интеграцијом свих добивених знања студент постаје високо компетентни стручњак који влада свим 

деловима сложеног процеса животног циклуса модних и одевних производа у условима серијске 

производње. На крају, генерално посматрано, сврха студијског програма је садржана у чињеници да 

стечено образовање омогућава студентима - инжењерима технологије даље перманентно усавршавање, 

односно представља подлогу за даље усавршавање у области одевног инжењерства и инжењерства на 

дипломским - мастер и докторским студијама, једном речју, сврха је образовати неопходне кадровске 

ресурсе за развој друштва базираног на знању. 

Обавезни 

предмети 

Исходи предмета ЕСПБ 

Математика 1 Студент ће стећи основна знања из области опште, линеарне и векторске 

алгебре (решавање алгебарских једначина, решавање система линеарних 

једначина, матрични рачун) и умети да их примени на решавање 

проблема из осталих предмета и струке. 

7 

Текстилни 

материјали 

Студенти су способни да самостално примене знања о врстама и 

карактеристикама текстилних влакана и материјала сагласно 

производним условима и условима њихове употребе. 

4 

Стилизација и 

људска фигура 

Студенти су оспособљени да самостално примене сликарске технике и 

мотиве везане за одећу различитих форми и материјала као и за цртање и 

просторно приказивање људског тела. 

6 

Обликовање 

текстила 

Студенти су оспособљени да самостално примене теоријска знања о 

дизајну текстила у производним условима, а у циљу стварања колекција 

модних текстилних материјала. 

5 

Машине и апарати Изучавање машина и апарата треба да оспособи студенте у области: 

пројектовања технолошких система, вођења инжењерских развојних 

процеса и пројеката у функцији техничко технолошког развоја. Студенти 

стичу неопходно потребно знање за прорачун, избор, коришћење и 

одржавање машина и апарата у индустријским процесима. 

6 

Конструкција и 

моделовање одеће 1 

Студенти су способни да самостално примене технике конструкције и 

моделовања одеће при њеној изради сагласно захтевима производње 

7 

Енглески језик 1 Студенти ће бити оспособљени да употребљавају граматичке структуре 

на нивоу који је одређен садржајем предмета. 

4 

Механичка Студенти су способни да самостално примене основне технике израде 6 



текстилна 

технологија 

пређа, тканина, плетенина и неконвенцијалних текстилних материјала 

сагласно производним захтевима. 

Инжењерство и 

иновације 

Стицање теоријских и практичних знања у областима инжењерства, 

иновација и иноваторског рада и примена инжењерских метода. 

6 

Технологија 

производње одеће 

Студенти су оспособљени за примену производних поступака у 

производњи одеће сагласно производним захтевима. 

7 

Обликовање и 

технологије 1 

Студенти су оспособљени за примену различитих истраживачких метода 

у обликовања употребних својстава модних производа. 

6 

Енглески језик 2 Студенти ће умети да обрађују и преводе стручне текстове, усвојиће 

терминологију научно-стручног регистра у области коју изучавају, 

усвојиће писање извештаја, радова, резимеа, упознаће се са стручним 

речницима и литературом, оспособиће се и стећи навике коришћења 

стручних речника и проналажење одговарајуће литературе на интернет 

сајтовима, оспособиће се за самостално превођење стручних текстова и 

коришћење стручне литературе. 

4 

Техничка физика Овладавање могућностима примене закона физике на функционисање 

техничких уређаја. 

6 

Технологија 

плетења 

Студенти су оспособљени за примену производних поступака израде 

плетенина сагласно производним захтевима. 

7 

CAD слободних 

форми 

Стечено знање ће студентима омогућити: разумевање методологије 

добијања 2Д и 3Д модела применом савремених софтверских пакета, 

нарочито оних који садрже моћне алате за брзо 3Д површинско 

моделирање објеката. Разумевањем ових метода стећи ће се знања из 

домена брзог геометријског обликовања и рендеровања као посебном, 

итеративном скупу поступака. Студенти ће тиме бити оспособљени за 

практичан самосталан и тимски рад, као и за решавање практичних 

проблема у текстилном инжењерству. 

5 

Технолошки 

процеси кројења 

одеће 

Студенти су оспособљени за примену производних поступака кројења 

материјала за израду одеће сагласно производним захтевима. Студенти 

савладавају технолошке карактеристике и врсте машина у технолошким 

процесима кројења одеће. 

6 

Информатичке 

технологије 

Овладавање информационо-комуникационом технологијом (познавати 

саставне делове рачунара и периферне уређаје и њихову намену, 

коришћење MS OFFICE-а, познавање и коришћење основних сервиса 

Интернета (E-mail, WWW), стицање новог знања засновано на претходно 

стеченим знањима и искуствима, развијање логичког и апстрактног 

мишљења и критичког става у мишљењу. 

6 

Рачунарско 

пројектовање 

На крају предмета студент ће бити оспособљен за самосталан и тимски 

рад на рачунарској станици формираној за примену CAD-a, затим да 

моделира проблем, изврши одговарајући прорачун, анализира и 

рачунарски пројектује елементе и склопове за потребе производње, и 

оспособљен за даље самостално и тимско праћење напретка технологије, 

посебно у машинској индустрији, те у рачунарству и информатици 

уопште. 

5 

Обликовање и 

технологије 2 

Студенти су оспособљени за примену различитих истраживачких метода 

у обликовања употребних својстава модних производа. 

5 

Финансијска 

математика 

Студенти су оспособљени да користе математичко-економске моделе, 

просте и мешовите матричне игре и формуле за практичне прорачуне 

везане за кредите, штедњу, есконтовање, инвестиције и сл. 

6 

Енглески језик 3 На крају предмета студенти ће бити оспособљени да квалитетно користе 

стручну терминологију научно-стручног регистра одређене области, да се 

фонолошко, морфолошко и лексички коректно и тачно изражавају на 

енгелском језику у оквиру обрађене тематике, да стекну навику за 

ефикасну употребу стручних речника, да проналазе литературу на 

одговарајућим интернет сајтовима не само за предмет већ и за остале 

предмете које изучавају током студија, да самостално преводе стучну 

литературу. 

4 

Рачунарска 

конструкција одеће 

Студенти су оспособљени за примену метода рачунарске конструкције 

одеће и рад на ЦАД систему за рачунарску конструкцију одеће сагласно 

производним захтевима. 
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Бизнис план Стечено знање из пословног планирања студенти ће користити у 

препознавању различитих феномена из области управљања пословном 

организацијом и приликом решавања проблема који своје исходиште 

имају у теорији и пракси савремене пословне организације (посматрано 

са аспекта пословног планирања). Студент ће бити оспособљен да 

самостално и тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава 

проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно 

презентира резултате свог рада, да самостално формира и тумачи 

пословни план. 

5 

Управљање 

квалитетом 

Студенти ће бити оспособљени за увођење и примену захтева 

међународних стандарда у организацији. 

6 

Пројектовање 

текстилних 

производа 

Студенти су оспособљени за самосталне пројектовање пређа, тканина и 

плетенина. 

5 

Модни дизајн – 

колекција 2 

Студенти су оспособљени да истражују актуелну силуету при чему нуде 

своју интерпретацију модне линије кроз сезонску модну колекцију за 

јесен / зиму, на одређену тему и за одређену намену 

4 

Израда одеће Студенти су оспособљени за примену стечених знања при реализацији 

израде одеће специфичне за уникате, колекције и мале производне серије. 

4 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ МАСТЕР  

Студијски програм Инжењерски манаџмент – мастер академске студије је састављен сагласно 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 у следећим областима: пројектовање, организовање и управљање 

производњом и заштитом животне средине, примена принципа одрживог развоја, унапређивање пословања 

применом поступака бенчмаркинга и реинжењеринга, управљање знањем и др. 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 

наведене области. 

Завршетком студијског програма Инжењерски менаџмент – мастер академске студије, студенти стичу 

звање мастер инжењер менаџмента. У оквиру мастер академских студија II степена, студенти проширују 

знања стечена на основним академским студијама. По завршетку мастер академских студија, студенти 

стичу знања и вештине за рад на задацима у домену менаџмента и инжењерства, доношењу одлука у 

функцији производње, односно производном трансформационом систему. Осим проширења знања 

стечених на основним академским студијама, компетенције мастер инжењера менаџмента укључују и 

развој способности критичног и самосталног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, 

предвиђање исхода одабраног решења са јасном представом шта су добре, а шта лоше стране одабраног 

решења 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Методологија 

истраживачког 

рада 

1. Студент ће моћи да изабере одговарајући методолошки концепт у 

истраживању конкретних истраживачких проблема. 

2. Разумеће сложеност, динамичност и истраживачких процеса. 

3. Упознаће врсте и карактеристике различитих истраживања. 

4. Студент ће умети да примени одговарајуће истраживачке методе. 

5. Студент ће бити оспособљен да изради различите пројекте истраживачког 

рада и правилно методолошки постави структуру завршног рада. 

4 

Организационо 

понашање 

Након полагања предмета Организационо понашање, студенти ће 

поседовати основна теоријска знања из организационог понашања и биће 

оспособљени да препознају и решавају конкретне проблеме у предузећима 

везане за организационо понашање. 

4 

Савремене 

методе и технике 

Стечено знање из области савремених метода и техника менаџмента 

студенти ће користити у препознавању различитих тржишних и пословних 
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менаџмента феномена и приликом решавања проблема који своје исходиште имају у 

савременој теорији и пословној пракси. Студент ће бити оспособљен да 

самостално и тимски ради, да самостално, групно и интерактивно решава 

проблеме, да успостави одређени ниво комуникације и да адекватно 

презентира резултате свог рада. 

Менаџмент 

знања 

Студенти ће стећи потребна теоријска знања у области управљања знањем. 

Такође, студенти се оспособљавају да практично примењују методе и 

технике у области управљања знањем: идентификовање потреба за знањем, 

оцењивање, аквизиције и креирање знања, организовање знања, његова 

дисеминација и примена. 

5 

Студијски 

истраживачки 

рад 

Након урађеног студијског истраживачког рада, студент је осмислио и 

припремио истраживање за свој мастер рад. Сама реализација истраживања 

може трајати нешто дуже, у зависности од проблематике самог 

истраживања. Такође, студент је оспособљен за самосталан истраживачки 

рад и наставак научно - истраживачког рада кроз докторске студије, као и за 

презентацију добијених резултата. 

5 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

МАСТЕР  
Сврха мастер академских студија Информационе технологије је образовање мастера инжењераи 

нформационих технологија са одговарајућим научним, стручним и практичним компетенцијама у тој 

области. Сврха студијског програма је:  

1. образовање мастер инжењера информационих технологија који поседује савремена, високотехнолошка 

знања, која се захтевају у информатичкој индустрији и пословним системима, где реализација 

истраживачких и развојних пројеката подразумева решавање практичних проблема уз коришћење 

напредних информационих технологија,  

2. образовање мастера инжењера информационих технологија - истраживача, са познавањем методологије 

научно истраживачког рада који се касније даље може усавршавати у научно-истраживачком раду на 

универзитетима и научним институтима.  

3. образовање мастера инжењера информационих технологија педагошке оријентације за наставу 

информатике и технике у основним и средњим школама.  

Мастер академске студије осмишљене су тако да на целовит и продубљен начин оспособљавају студенте 

који ће моћи да нађу посао како у привреди тако и у образовању. Сврха реализације студијског програма 

јесте да се широј заједници омогући остваривање права на квалитетно образовање стручњака у области 

информационо комуникационих технологија. Опште компетенције укључују развој способности критичног 

мишљења, способности анализе проблема и синтезе решења, способност доношења одлука и вредновање 

решења. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену знања у пракси и 

праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним друштвеним и међународним 

окружењем. Завршетком студија студенти су оспособљени за самостално бављење истраживачким радом и 

решавање комплексних проблема у подручју информационих технологија. Ово укључује аналитички начин 

размишљања, темељна знања из подручја информационих технологија, познавање електронског пословања, 

и способност решавања различитих проблема у предметној области. Такође се стиче стиче способност 

самосталног и тимског практичног рада у развоју софтвера, као и обимно интердисциплинарно знање из 

различитих области примене информационих технологија, чиме се знатно повећава обим послова којима се 

свршени студент може професионално бавити. Уколико се студент определи за дидактичко-методичке и 

педагошко-психолошке изборне предмете, стиче компетенције за успешно реализовање свих образовних 

програма из подручја информатике на нивоу основне и средње школе, као и знања потребна за послове из 

области организације рада школе. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Електронско 

пословање 

Овладавање терминологијом, стицање знања неопходних за 

пројектовање и интеграцију информационих система у области 

електронског пословања, стицање знања за практичну реализацију 

система у софтверском домену. 
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Методологија 

истраживачког рада 

1. Студент ће моћи да изабере одговарајући методолошки концепт у 

истраживању конкретних истраживачких проблема. 

2. Разумеће сложеност, динамичност и истраживачких процеса. 

3. Упознаће врсте и карактеристике различитих истраживања. 

4. Студент ће умети да примени одговарајуће истраживачке методе. 

5. Студент ће бити оспособљен да изради различите пројекте 

истраживачког рада и правилно методолошки постави структуру 
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завршног рада. 

Интернет 

програмирање 

Успешан студент ће бити способан да:  

• Критички процењује тренутне приступе развоја апликација у 

Интернет окружењу.  

• Користи Java технологије и проналази пригодне приступе за задате 

ситуације.  

• Користи Asp и Pxp технологије.  

• Обележава и описује технички и истраживачки тренд који може да 

утиче на приступе дизајну вођеном од стране клијента.  

• Процени досадашњу пословну вештину и установи основе за 

напредак задате апликације.  

• Процени утицај Web сервиса на развој апликације.  

• Примењује методологије заштите података и трансакција на 

Интернету. 

5 

Студијски 

истраживачки рад 

Студенти су оспособљени за припрему, израду и одбрану мастер 

рада. 

5 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:  ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ  У  

Е-УПРАВИ И ПОСЛОВНИМ СИСТЕМИМА МАСТЕР  

Сврха дипломских академских студија Информационе технологије у е-управи и пословним системима - 

мастер је образовање дипломираних инжењера информационих технологија са одговарајућим 

истраживачким, стручним и практичним компетенцијама у тој области. Сврха студијског програма је 

образовање дипломираног инжењера информационих технологија у е-управи и пословним системима који 

поседује савремена, високотехнолошка знања, која су потребна у пословним системима и државној и 

локалној управи, где реализација развојних пројеката захтева специфична знања и решавање практичних 

проблема уз коришћење савремених информационих технологија. Стечена знања на овом студијском 

програму дају могућност и за даље усавршавање у научно-истраживачком раду у овој области на 

универзитетима и научним институцијама. Дипломске академске студије осмишљене су тако да на целовит 

и продубљен начин оспособљавају студенте који ће моћи да нађу посао како у привреди тако и у јавним 

предузећима и државној управи. Сврха реализације студијског програма јесте да се широј заједници 

омогући остваривање права на квалитетно образовање стручњака у области информационо 

комуникационих технологија за потребе државне управе и великих пословних система, као важног фактора 

даљег развоја земље. Завршетком студија студенти стичу способност самосталног бављења истраживачко 

развојним радом и решавања комплексних проблема у подручју информационих технологија у области е-

управе, који укључују аналитички начин размишљања, темељна знања из подручја информационих 

технологија, познавање електронског пословања, управљања пројектима и системима и способност 

решавања различитих проблема у тој области. Такође, (студент) стиче обимно интердисциплинарно 

познавање различитих области примене информационих технологија, чиме се знатно повећава обим 

послова којима се дипломирани студент може професионално бавити: пројектовање и одржавање 

информационих система и комуникационих сервиса у државној и локалној управи, управљање ИТ 

пројектима, саветовање при информатизацији пословних процеса у великим пословним системима и 

државној управи, пројектовање, развој и одржавање интернет апликација, пројектовање система 

информатичке подршке пословних процеса нижег и средњег нивоа комплексности, имплементација и 

одржавање система информатичке подршке пословних процеса и др. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

 
 

Електронско 

пословање 

Овладавање терминологијом, стицање знања неопходних за 

пројектовање и интеграцију информационих система у области 

електронског пословања, стицање знања за практичну реализацију 

система у софтверском домену. 

6 

Методологија 

истраживачког рада 

1. Студент ће моћи да изабере одговарајући методолошки концепт у 

истраживању конкретних истраживачких проблема. 

2. Разумеће сложеност, динамичност и истраживачких процеса. 

3. Упознаће врсте и карактеристике различитих истраживања. 

4. Студент ће умети да примени одговарајуће истраживачке методе. 

5. Студент ће бити оспособљен да изради различите пројекте 

истраживачког рада и правилно методолошки постави структуру 

завршног рада. 

6 

Е-управа Овладавање специфичним проблемима е управе, стицање знања 

неопходних за планирање и развој информационих система у области е 

управе, стицање знања за практичну реализацију и интеграцију система. 

4 



Управљање ИТ 

пројектима 

Студенти оспособљени за примену пројектног приступа решавању 

пословних активности – усвојене теоријске поставке свих фаза животног 

циклуса IT пројекта, од планирања до затварања пројекта. Владање 

терминологијом и знањима неопходним за практичну реализацију 

пројеката у ИТ домену. 

5 

Студијски 

истраживачки рад 

Студенти су оспособљени за припрему, израду и одбрану мастер рада. 5 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:  ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У 

ОБРАЗОВЊУ МАСТЕР  

Сврха студијског програма мастер академских студија Информатика и техника у образовању је 

висококвалитетно образовање студената за професионално обављање свих врста послова у области 

техничког и информатичког васпитања и образовања, као и послова у другим делатностима у различитим 

пословним системима у оквиру послова техничко-информатичке подршке. Основна сврха овог студијског 

програма јесте да образује студенте за радно место наставника техничко-информатичког подручја у 

основним и средњим школама, организатора и реализатора образовних и наставних активности у другим 

институцијама система васпитања и образовања и организацијама и пословним системима у оквиру 

стручног усавршавања запослених, као и да их оспособи за теоријски и истраживачки рад у области 

технике и информатике. Мастер академске студије Информатика и техника у образовању примарно су 

усмерене на образовање наставника (професора) и засноване на проучавању техничких, информатичких и 

педагошких дисциплина формативних за ову професионалну делатност, а секундарно су усмерене ка 

образовању кадрова за рад у различитим пословним системима у склопу пружања техничко-информатичке 

и педагошке подршке развоју кадрова и сл. 

Обавезни 

предмети 
Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Методологија 

педагошких 

истраживања 

Очекује се да савладавањем програма студент може успешно да: 

1. разуме логичко-епистемолошке принципе на којима почива научно 

сазнање 

2. разуме разлоге модификације научног метода у проучавању 

техничких појава; 

3. примени најчешће коришћене истраживачке методе у својој науци; 

4. самостално изради истраживачки инструмент и примени га у 

истраживању 

5. схвати и разуме начине израде и реализације научно-истраживачког 

пројекта; 

6. оспособи се да самостално сачини нацрт истраживања. 

6 

Методика техничког 

и информатичког 

образовања 

Студент функционално објашњава и анализира процесе наставе технике 

и информатике, примењује опште законитости наставе у различитим 

сегментима наставног рада; препознаје и поставља образовне и васпитне 

задатке, исходе наставног процеса и усмерава њихово остваривање. 

Способности за успешну примену општих педагошких и психолошких 

законитости у различитим облицима наставног рада. Интегрише 

техничка и информатичка знања и вештине са педагошким у 

обликовању и управљању наставном; Вештине за успешно 

пројектовање, планирање, припремање и извођење наставе методичке 

јединице. Води педагошку и методичку документацију; прати, 

контролише и мери напредовање ученика, евалуира наставни рад. 

6 

Електронско учење Очекује се да након одслушаног предмета студенти: 

1. Знају идентификовати различите типове информационих технологија 

и приступе за њихово кориштење у настави информатике 

2. Умеју дефинисати е-образовање и класификовати његове различите 

облике. 

3. Буду способни да анализирају различите приступе е образовању с 

циљем да одаберу онај који ће највише одговарати конкретној ситуацији 

4. Разликују типове online комуникације и имплементирају их у 

образовање. 

6 

Организација рада 

школе 

Од студената се очекује: 

- да знају организацију рада и органе управљања школом 

- да знају функције, надлежности и компентенције стручних органа 

школа 

- да познају програме образовања и васпитања 

5 



- да познају „Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима, 

наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи“. 

- да знају наставне и ваннаставне активности којима се остварује 

програм образовања и васпитања. 

Моделовање и 

симулације у настави 

Да је студент оспособљен да самостално пројектује моделе и да их може 

применити у наставном процесу. 

4 

Интеракција човек 

рачунар 

Примарни циљ HCI-a је олакшавање дизајна, имплементација и 

евалуације информационих и комуникацијских система који треба да 

задовоље потребе корисника тј. да омогуће једноставно учење-обуку, 

ефикасност, једноставно памћење, да буду „отпорни“ на грешке и 

изазивају осећај задовољаства при коришћењу. Да оспособи студенте за 

дизајн, развој и имплементацију корисничких интерфејсова рачунарских 

система. 

4 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА: ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ МАСТЕР  

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастер инжењера заштите животне 

средине у складу са основним потребама друштва. Студијски програм Инжењерства заштите животне 

средине је конципиран тако да обезбеђује стицање компетенција, компетиција и квалификација које су 

друштвено оправдане и корисне. Факултет техничких наука је дефинисао мастер академске задатке и 

циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области развоја индустрије, привреде, струке, 

науке и инжењерских техничких дисциплина. Сврха мастер академског заједничког студијског програма 

Инжењерства заштите животне средине је потпуно у складу са мастер академским задацима и циљевима 

Факултета техничких наука и ТФ "Михајло Пупин"-Зрењанин. Реализацијом овако конципираног 

студијског програма се школују мастер инжењери Заштите животне средине који поседују компетентност,  

компарабилност и компетитивност у европским и светским оквирима. 

Мастер студенти Инжењерства заштите животне средине су компетентни и квалификовани да решавају 

комплексне мултидисциплинарне проблеме теоријски и апликативно. Компетенције укључују, пре свега, 

развој способности критичног и самосталног мишљења, способности анализе проблема, синтезе решења, 

предвиђање и прорачун понашања одабраног решења са јасном представом шта су добре, а шта лоше 

стране одабраног решења. 

Мастер студенти Инжењерства заштите животне средине су способни да на одговарајући начин дефинишу 

и да презентују резултате рада интензивнијим коришћењем информационо-комуникационих технологија. 

Мастер студенти поседују додатну компетенцију, у односу на студенте на основним студијама, за примену 

знања у пракси и праћење и примену новина у струци. 

Студенти су оспособљени да пројектују, организују и управљају заштитом животне средине. Током 

школовања студент стиче способност да самостално планира и спроводи експерименте статистичке обраде 

резултата као и да формулише и и донесе одговарајуће закључке. 

Обавезни 

предмети 
Исходи појединих предмета ЕСПБ 

Одрживи 

технолошки развој 

Теоријска настава: 

Појам и принципи одрживог развоја. Стратешке одрживе технологије. 

Развојне методе у развоју интегрисаности између екологије, економије и 

технологије. Однос између технологије и социјалне заједнице. Примери 

добре праксе у одрживом технолошком развоју. Најбоље доступне 

технологије (БАТ). Еколошки утицај технологија. Интегрисање 

одрживости у технолошке иновације, нове стратегије. Нове одрживе 

технологије у производњи хране, третману вода, енергетици, 

мобилности, одевању и сл. Развој мотивација за овом стратегијом 

технолошког развоја. Стратегије одрживог технолошког развоја 

Републике Србије. 

Практична настава: 

Вежбе прате предавања на примерима и задацима, односно упутствима 

за семинарске радове. Опционо, организују се посете студената 

предузећима. 

5 

Виши курс 

математике 1 

Стечена знања користи у даљем образовању и у стручним предметима 

прави и решава математичке моделе из стручних предмета користећи 

пређено градиво из нумеричке математике и оптимизационих метода. 

5 

Пројектовање 

система заштите 

Стечена знања студент треба да користити у даљем школовању и 

примену стеченог знања у другим комплементарним областима као и 

ефикасно коришћење истих при решавању разних практичних проблема. 

4 



Практикум заштите 

животне средине 

Стечена знања студент ће користити директно у пракси за решавање 

комплексне проблематике из области заштите животне средине. 

4 

Студијски 

истраживачки рад на 

теоријским основама 

мастер 

рада 

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена 

знања из различитих подручја које су претходно изучавали, ради 

сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у 

циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз 

самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из 

изабраног подручја и проучавању различитих метода и радова који се 

односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија 

способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру 

задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих 

области код стуедената се развија способност да сагледају место и улогу 

инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим 

струкама и тимским радом. 

14 

ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:   МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО МАСТЕР  

Сврха студијског програма је образовање студената за професију мастер инжењера машинства у складу са 

основним потребама друштва. Студијски програм Машинско инжењерство је конципиран тако да 

обезбеђује стицање компетенција и квалификација које су друштвено оправдане и корисне. Факултет је 

дефинисао мастер академске задатке и циљеве ради образовања високо компетентних кадрова из области 

развоја индустрије, привреде, струке, науке и инжењерских техничких дисциплина. Сврха студијског 

програма је усклађена са захтевима мастер академских студија. Реализацијом овако конципираног 

студијског програма се школују мастер инжењери машинског инжењерства који поседују компетентност, 

компатабилност и компетитивност у европским и светским оквирима. Мастер инжењери Машинског 

инжењерства су компетентни и квалификовани да решавају комплексне мултидисциплинарне проблеме. 

Компетенције укључују, пре свега, развој способности критичног и самосталног мишљења, способности 

анализе проблема, синтезе решења, предвиђање и прорачун понашања одабраног решења са јасном 

представом шта су добре, а шта лоше стране одабраног решења. Када је реч о специфичним способностима 

студента савладавањем студијског програма академских мастер студија студент стиче темељно познавање и 

разумевање свих дисциплина одабране студијске групе, као и способност решавања конкретних проблема 

уз употребу научних метода и поступака, што стичу кроз предмет Методологија истраживачког рада. 

Мастер студенти Машинског инжењерства су способни да на одговарајући начин дефинишу и да 

презентују резултате рада интензивнијим коришћењем информационо-комуникационих технологија, за шта 

су компетенције стечене на дипломским студијама проширују кроз предмете Рачунарско мерење и 

индустријски мониторинг и Машинско пројектовање CAD/CAM. Студенти су оспособљени да пројектују, 

организују и управљају производњом, за шта су компетенције стечене на дипломским студијама проширују 

кроз предмете: Механика флуида, Механичке и хидромеханичке операције и опрема, Припрема призводње, 

Ефикасност енергетских постројења, Технлогије обраде производа, Транспортни системи, Машинске 

конструкције и механизација и Процесна и гасна техника. Током школовања студент стиче способност да 

самостално планира и спроводи експерименте статистичке обраде резултата као и да формулише и и донесе 

одговарајуће закључке. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Методологија 

истраживачког рада 

1. Студент ће моћи да изабере одговарајући методолошки концепт у 

истраживању конкретних истраживачких проблема. 

2. Разумеће сложеност, динамичност и истраживачких процеса. 

3. Упознаће врсте и карактеристике различитих истраживања. 

4. Студент ће умети да примени одговарајуће истраживачке методе. 

5. Студент ће бити оспособљен да изради различите пројекте 

истраживачког рада и правилно методолошки постави структуру 

завршног рада. 

4 

Рачунарско мерење и 

индустријски 

мониторинг 

Овладавање терминологијом, стицање знања неопходних за 

пројектовање и интеграцију рачунарских система за индустријски 

мониторинг и мерења, стицање знања за практичну реализацију система 

за индустријски мониторинг у хардверском и софтверском домену. 

6 

Механичке и 

хидромеханичке 

операције и опрема 

Изучавање у оквиру овог предмета треба да оспособи студенте у 

области: пројектовања технолошких линија, прорачуна и избора 

стандардних машина и опреме за механичке и хидромеханићке 

операције и израде инжењерских пројеката. 

4 

Транспортни 

системи 

Овладавање неопходно потребним знањима за избор коришћење и 

одржавање транспортних система и опреме у индустријским процесима. 

4 



Припрема 

производње 

Студенти стичу знање и вештине у припреми производних процеса у 

индустрији, као и планирању и реализацији индустријске производње. 

4 

Студијски 

истраживачки рад  

Оспособљавање студената да самостално примењују претходно стечена 

знања из различитих подручја које су претходно изучавали, ради 

сагледавања структуре задатог проблема и његовој системској анализи у 

циљу извођењу закључака о могућим правцима његовог решавања. Кроз 

самостално коришћење литературе, студенти проширују знања из 

изабраног подручја и проучавању различитих метода и радова који се 

односе на сличну проблематику. На тај начин, код студената се развија 

способност да спроводе анализе и идентификују проблеме у оквиру 

задате теме. Практичном применом стечених знања из различитих 

области код стуедената се развија способност да сагледају место и улогу 

инжењера у изабраном подручју, потребу за сарадњом са другим 

струкама и тимским радом. 

5 

 ИСХОДИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА:   ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО МАСТЕР 
Сврха мастер академских студија Одевног инжењерства је образовање Мастер инжењера технологије-

текстилства и дизајна са одговарајућим научним, стручним и практичним компетенцијама у тој области. 

Сврха студијског програма је: 

1. образовање Мастер инжењера технологије-текстилства и дизајна који поседује савремена, 

високотехнолошка знања која се захтевају у модној и одевној индустрији, где реализација истраживачких и 

развојних пројеката подразумева решавање практичних проблема уз коришћење савремених достигнућа у 

модној и одевној индустрији. 

2. образовање Мастер инжењера технологије-текстилства и дизајна – истраживача, са познавањем 

методологије научно истраживачког рада који се касније даље може усавршавати у научно – 

истраживачком раду на универзитетима и научним институтима који се баве модном и одевном 

технологијом. 

Мастер академске студије осмишљене су тако да на целовит и продубљен начин оспособљавају студенте 

који ће моћи да нађу посао како у привреди тако и у средњим стручним школама. Сврха реализације 

студијског програма јесте да се широј заједници омогући остваривање права на квалитетно образовање 

стручњака у области одевног инжењерства. 

Компетенције које студент стиче завршетком мастер академских студија Одевно инжењерство јесу 

способности за наставак научно – истраживачког рада на докторским студијама, али пре свега могућности 

запошљавања у јавном и приватном сектору у домену одевног инжењерства. Завршетком студија студент 

стиче способност самосталног бављења научним радом и решавања комплексних проблема у подручју 

одевног инжењерства, који укључују аналитички начин размишљања, темељна знања из подручја одевног 

инжењерства, познавање дизајна одеће и текстила, производње уникатне модне одеће као и способност 

решавања различитих проблема у тој области. Студенти су оспособљени да воде, креирају и развијају нове 

технолошке процесе и производе из области одевног инжењерства. Студенти располажу и свим 

неопходним знањима и вештинама која им омогућавају примену оргиналних идеја и непосредно 

укључивање у научно – истраживачки рад. Студенти су обучени да прихвате најновије резултате научно – 

технолошког прогреса и користе савремене методе рада. Такође, студенти стичу обимно 

интердисциплинарно познавање различитих области примене одевног инжењерства, чиме се знатно 

повећава обим послова којима се свршени студент може професионално бавити. 

Обавезни 

предмети 
Исходи предмета ЕСПБ 

Конструкција и 

моделовање одеће 2 

Студенти су способни да самостално примене технике конструкције и 

моделовања при изради спортске и радне одеће сагласно захтевима 

производње. 

4 

Технолошки процеси 

дораде одеће 

Студенти су оспособљени за примену производних поступака дораде 

одеће сагласно производним захтевима. Студенти савладавају све 

технолошке карактеристике и све врсте машина у технолошким 

процесима дораде одеће. 

4 

Методологија 

истраживачког рада 

1. Студент ће моћи да изабере одговарајући методолошки концепт у 

истраживању конкретних истраживачких проблема. 

2. Разумеће сложеност, динамичност и истраживачких процеса. 

3. Упознаће врсте и карактеристике различитих истраживања. 

4. Студент ће умети да примени одговарајуће истраживачке методе. 

5. Студент ће бити оспособљен да изради различите пројекте 

истраживачког рада и правилно методолошки постави структуру 

завршног рада. 

4 



Уникатна производња 

модне одеће 

Студенти су оспособљени за припрему, организацију и реализацију 

производње уникатне модне одеће. 

4 

Испитивање 

текстилних материјала 

и производа 

Студенти су оспособљени за примену савремених метода при 

испитивању текстила тако да самостално могу вршити контролу 

технолошких поступака прераде текстила и израде одеће. 

4 

Пројектовање одевних 

процеса 

Студент је оспособљен за самостално пројектовање производних 

процеса модних и одевних технологија. 

4 

Менаџмент Овладавање знањима у области менаџмента и оспособљеност 

студената за самостална доношење управљачких одлука. 

Студенти ће стећи теоријска и практична знања која се односе на 

следеће аспекте менаџмента: планирање, организовање, менаџмент 

људских потенцијала, вођење (руковођење), контрола, одлучивање. 

7 

Студијски 

истраживачки рад 

Оспособљеност студента да на основу стечених знања и вештина 

успешно решава задате проблеме и задатаке. Упознавање са 

методологијом за решавање задатака у инжењерској пракси. 

1 

 

SWOT анализа квалитета студијсих програма 

Информационе технологије 

Студијски програм Информационе технологије има основну сврху образовања 

инжењера информационих технологија који су оспособљени за коришћење 

информационих технологија и за практичан рад на рачунарима у друштву, привреди и 

образовању. Студијски програм има предвиђене студије првог и другог степена. 

Циљеви студијског програма су усклађени са циљевима факултета и Универзитета, 

заступљеност предмета  академско-општеобразовне групе предмета је 15%, теоријско-

методолошке групе предмета 20%, научно-стручне групе предмета 35% и стручно-

апликативне групе предмета је 30%. Програм је мултидисиплинарно конципиран тако 

да студенти академских студија првог степена стичу знања и вештине за рад на 

инжењерским задацима у подручју информационих технологија, оспособљени су да 

примене стечена знања, за тимски рад и комуникацију са стручњацима из других 

области. Избором одговарајућег изборног модула студијског програма, студент се може 

специјализовати ка специфичнијим пословним применама или раду у просвети и 

образовању. Осим тога, сврха студијског програма је и да се стеченим образовањем 

омогући перманентно даље усавршавање, односно да програм даје подлогу за даље 

студије у области информационих технологија и рачунарских наука. Компетенције које 

студент стиче завршетком дипломских академских студија јесу способности за 

наставак научно-истраживачког рада на докторским студијама, али пре свега 

могућности запошљавања у јавном и приватном сектору у домену информационих 

технологија, као и у образовању. На крају сваког степена студија пише се одговарајући 

завршни рад који се брани пред комисијом. Редовно се за сваку школску годину прати 

стопа одустајања студената од даљег студирања, пролазност по годинама студија и 

просечно трајање студија. Саставни део курикулума је стручна пракса која се може 

реализовати у одговарајућим научно-истраживачким установама, у привредним и 

образовним субјектима и јавним установама. 

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 

студената. /+++ 

- Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. /+++ 



- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 

светским стремљењима. /+++ 

- Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља. /++ 

- Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 

- Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /++ 

- Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената студијског 

програма. /++ 

- Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 

- Успоствљена сарадња са компјутерском фирмомом Леви 9 у циљу бржег 

запошљавања  свршених студената /+++ 

- Свршени студенти са звањем бечелор и мастер су оспособљени за запошљавње у ИТ 

сектору  наставак  студија. /+++ 

Слабости 

- Слабија пролазност приликом уписа на више године студија. /+ 

- Недовољан број лиценцног софтвера који се користи у наставном процесу. /+ 

- Недостатак специјализоване рачунарске опреме. /+ 

- Један број студената одустане од даљег студирања. /+ 

Могућности 

- Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. /++ 

- Сарадња са факултетима у земљи  факултетима у региону  са сродним студијским 

програмима у циљу веће мобилности и размене студената. /+ 

- Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. /+ 

- Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. /++ 

- Повећана потражња тржишта за високообразованим инжењерским и програмерским 

кадром из области информационих технологија. /++ 

Опасности 

- Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима. /+ 

- Смањење броја уписаних студената. /+ 

- Одлазак студената на друге факултете са сличним студијским програмима. /+ 

- Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у свету 

може довести до застаревања знања које студијски програм пружа студентима. /+ 

- Застаревање лабораторијске опреме 

Предлози мера за побољшање 



• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и комуникационом 

опремом, 

• Иновација наставних планова и програма са новим ИТ трендовима и технологијама, 

• Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 

пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од даљег 

студирања, 

• Развој он лине садржаја за  подршку учења на даљину. 

Информационе технологије – софтверско инжењерство 

Студијски програм Софтверско инжењерство је настао као резултат иновације 

постојећих студијских програма са савременим токовима у области софтверског 

инжењеринга. Намера је постизање брже запошљивости дипломиранх студената, због 

велике тржишне потражње за инжењерима софтверског инжењерства. Тиме се и 

обезбеђује одржавање континуитета и квалитета образовања у области информатике на 

Техничком факултету "Михајло Пупин" у Зрењанину, од некадашњих образовних 

профила: Професор информатике, Информатичко инжењерство (од 2000. године), 

Информатика у образовању (Професор информатике – од 1979. и Професор 

информатике и технике – од 2004.) и Пословна информатика (од 2004.), па до 

акредитованог студијског програма Информационе технологије (од 2009. године). 

Током година ови образовни профили и програми су модификовани у складу са 

техничко технолошким развојем. Студијски програм Софтверско инжењерство припада 

ИМТ пољу техничко технолошких наука чији су нормативи примењивани у припреми 

програма. Главни циљ студијског програма Софтверско инжењерство је образовање 

дипломираних инжењера у области софтверског инжењеринга, високо стручно 

обучених и конкурентних на ИТ тржишту, способних за самостално обављање свих 

послова око пројектовања и одржавања рачунарских апликација. Послови за које се 

уско стручно оспособљавају студенти јесу анализирање потребе корисника, дизајн, 

развој, тестирање и одржавање рачунарске апликације. Програм је конципиран тако да 

може бити препознат од стране мултинационалних компанија које имају потребе за 

рачунарским стручњацима софтверског инжењерства, јер је сачињен у складу са 

препорукама највећих светских струковних организација IEEE Computer Society и ACM 

за формирање програма наставе рачунарских профила и предају се на водећим 

националним и светским универзитетима. 

Поред фундаменталних предмета, као што је математика, програм обилује ужим 

стручно апликативним предметима, који развијају способност пројектовања 

првенствено софтверских, али и хардверских компоненти рачунара, односно, који 

обезбеђују знања за решавање разних конкретних проблема који се јављају у пракси. 

урикулум студијског програма СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО на основним 

академским студијама је настао као логичан ток развоја и постојања студијског 

програма Информационе технологије (инжењерство, пословни системи и образовање), 

који на овом факултету има успешну традицију дугу преко 40 година. Курикулум 

обезбеђује 240 ЕСПБ у четворогодишњем образовању са 8 семестара. Сви предмети су 

једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова при чему један бод носи 

приближно 30 сати активности студента. На свакој години постоје обавезни и изборни 

предмети, при чему изборни предмети носе 20% од укупног броја ЕСПБ. За сваки 

изборни предмет постоји листа од најмање 2 предмета за избор. Редослед извођења 

предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете 

стичу у претходно изведеним предметима. У погледу процената АО-академски-

општеобразовних, ТМ-теоријско-методолошких, НС-научно-стручних и СА-стручно-



апликативних предмета настојало се да се обезбеди стандардима захтевана 

заступљеност. Такође, недељно оптерећење студената је у стандардима предвиђеном 

опсегу од 20 до 30 часова. Осим теоријске наставе у већини предмета предвиђене су 

аудиторне или лабораторијске вежбе. Лабораторијске вежбе предмета софтверског 

инжењерства одвијају се у рачунарским лабораторијама. Предавања и вежбе одвијају се 

по групама чија је бројност одређена стандардима за област техничко-технолошких 

наука. Осим обавезних и изборних предмета предвиђена је и стручна пракса. 

Организација праксе поверава се одређеним наставницима. Образовање се завршава 

израдом и одбраном завршног рада. Завршни рад се ради под руководством наставника-

ментора, а брани се пред комисијом од три члана. Студијски програм има предвиђене 

студије првог степена.  Циљеви студијског програма су усклађени са циљевима 

факултета и Универзитета, заступљеност предмета  академско-општеобразовне групе 

предмета је 15%, теоријско-методолошке групе предмета 20%, научно-стручне групе 

предмета 35% и стручно-апликативне групе предмета је 30%. Програм је 

мултидисиплинарно конципиран тако да студенти академских студија првог степена 

стичу знања и вештине за рад на инжењерским задацима у подручју информационих 

технологија, оспособљени су да примене стечена знања, за тимски рад и комуникацију 

са стручњацима из других области. Сврха студијског програма је и да се стеченим 

образовањем омогући перманентно даље усавршавање, односно да програм даје 

подлогу за даље студије у области информационих технологија и рачунарских наука. 

Компетенције које студент стиче завршетком дипломских академских студија јесу 

способности за наставак научно-истраживачког рада, али пре свега могућности 

запошљавања у јавном и приватном сектору у домену информационих технологија, као 

и у образовању. Редовно се за сваку школску годину прати стопа одустајања студената 

од даљег студирања, пролазност по годинама студија и просечно трајање студија. 

Саставни део курикулума је стручна пракса која се може реализовати у одговарајућим 

научно-истраживачким установама, у привредним и образовним субјектима и јавним 

установама. 

Менаџмент информационих технологија 

Студијски програм Менаџмент информационих технологија је настао као резултат 

усаглашавања програма постојећих образовних профила са стандардима за 

акредитацију, у настојању да се обезбеди континуитет и квалитет образовања у области 

менаџмента и информационих технологија на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 

у Зрењанину. Постојећи образовни профили на Факултету су: Информационе 

технологије и Инжењерски менаџмент. Студијски програм Менаџмент информационих 

технологија припада пољу Интердисциплинарних, мултидисциплинарних, 

трансдисциплинарних (ИМТ) и техничко-технолошких наука. Студијски програм 

Менаџмент информационих технологија конципиран је по угледу на сличне савремене 

студијске програме у Европи. 

Имплементација студијског програма Менаџмент информационих технологија је 

почела са годином студија 2014/15 и, према томе је, у последњем периоду 

самоевалуације реализован један упис. С обзиром на овако кратак период 

имплементације, снаге, слабости, могућности и опасности, овог студијског програма се 

тек уочавају. Заједно са предлогом мера за побољшање, оне ће бити евидентиране у 

следећем циклусу самоевалуације. 

Информационе технологије у е-управи и пословним системима – мастер 

Студијски програм у трајању од једне године Информационе технологије у е-управи и 

пословним системима – мастер надовезује се на четворогодишње основне академске 

студије Информационе технологије и обухвата дипломске академске студије II степена 



из поља интер–мулти–дисциплинарних наука. Студијски програм нуди студентима 

најновија стручна и научна знања из области информационих технологија. Настао је 

као резултат усаглашавања са стандардима акредитације од следећих постојећих 

студијских програма дипломских академских студија (мастер): 

• информатичко инжењерство, 

• информатика у образовању, 

• пословна информатика, 

• дипломирани професор технике и информатике. 

Дипломске академске студије на овом студијском програму трају једну годину и носе 

60 ЕСПБ бодова. По завршетку дипломских академских студија студент добија звање 

дипломирани инжењер информационих технологија - мастер. Студије обухватају 3 

обавезна предмета, 4 изборна предмета, стручну праксу, студијски истраживачки рад и 

завршни (дипломски-мастер) рад. Сви изборни предмети садрже листу од по 3 

предмета, који су оријентисани на е-управу и на управљање пословним системима. 

Сврха дипломских академских студија је образовање дипломираних инжењера 

информационих технологија са одговарајућим истраживачким, стручним и практичним 

компетенцијама у области информационих технологија у е-управи и пословним 

системима који поседује савремена, високотехнолошка знања, а која су потребна у 

пословним системима и државној и локалној управи. Стечена знања на овом студијском 

програму дају могућност и за даље усавршавање у научно-истраживачком раду у овој 

области на универзитетима и научним институцијама. Студије осмишљене су тако да 

оспособљава студенте за обављање послова како у привреди тако и у јавним 

предузећима и државној управи и великим пословним система. Компетенције које 

студент стиче јесу интердисциплинарно познавање различитих области примене 

информационих технологија, чиме се знатно повећава обим послова којима се 

дипломирани студент може професионално бавити:  

• пројектовање и одржавање информационих система,  и eлектронских сервиса у 

државној и локалној управи,  

• управљање ИТ пројектима,  

• пројектовање пословних процеса у великим пословним системима и државној управи,  

• пројектовање, развој и одржавање интернет апликација и сервиса,  

• пројектовање система информатичке беѕбедности,  

• увођење и одржавање система информатичке подршке пословних процеса. 

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 

студената. /+++ 

- Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. /+++ 

- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 

светским стремљењима. /+++ 

- Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља. /+++ 



- Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 

- Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 

- Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената студијског 

програма. /+++ 

- Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 

- Освојене награде студената на међународним такмичењима. /++ 

Слабости 

- Студенти недовољно учествују у самоевалуацији/+++ 

- Недовољан број лиценцног специфичних софтвера  софтвера који се користи у 

наставном процесу. /+ 

- недостатак сарадње са великим пословним системима у иѕвођењу насатава . /+ 

- Недостатак рада са  ИТ специјализованим  севисима државних органа и /+ 

Могућности 

- Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. године 

/++  

- Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. /++ 

- Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. /+ 

- Сарадња са пословним субјектима у циљу обављања стручне праксе студената 

студијског програма. /+ 

- Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 

Опасности 

- Лоша демографска ситуација у земљи. /+ 

- Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у свету 

може довести до застаревања знања које студијски програм пружа студентима. /+ 

Предлози мера за побољшање 

• успостављње интезивније сарадње са државним органима и великим системима, 

• Набавка савремених специфичних   софтвера за рад са студентима а крактеристичним 

за велике пословне системе, , 

• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и комуникационом 

опремом, 

• Развој онлине комуникације с наставницима и имплементација система учења на 

даљину. 

• Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у Републици 

Србији, 

• Редовна информисаност наставника о новим методама наставе, 

• Редовна информисаност наставника о новим информационим и комуникационим 

технологијама, 



• усмеравање  студената ка ужим специјализацијама у тим областима. 

Информационе технологије – мастер 

Студијски програм у трајању од једне године Информационе технологије – мастер 

надовезује се на четворогодишње основне академске студије Информационе 

технологије. Студијски програм нуди студентима најновија стручна и научна знања из 

области информационих технологија (ИТ). Студијски програм је савремено 

конципиран, усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских 

установа у иностранству, а пре свега са европским високошколским установама. Настао 

је као резултат усаглашавања са стандардима акредитације од постојећих студијских 

програма дипломских академских студија (мастер) из области ИТ. 

Компетенције које студент стиче завршетком дипломских академских студија 

Информацион технологије јесу способности за наставак научно-истраживачког рада на 

докторским студијама, али пре свега могућности запошљавања у јавном и приватном 

сектору у домену информационих технологија, као и у образовању. 

Студијски програм у трајању од једне године (60 ЕСПБ) Информационе технологије – 

мастер надовезује се на четворогодишње основне академске студије Информационе 

технологије. По завршетку се стиче звање другог степена мастер инжењер 

информационих технлогија. Звање мастер инжењер информационих технлогија - 

професор студент стиче ако је на претходном нивоу студија добио звање Професор 

(или освојио 18 ЕСПБ из групе психолошко-педагошко-дидактичких предмета), 

положио предмете електронско учење и експертни системи у образовању и реализовано 

стручну праксу у школи. 

Студије обухватају 3 обавезна предмета, 4 изборна предмета, праксу, студијски 

истраживачки рад и завршни (дипломски - мастер) рад. Свака изборна позиција садржи 

по 3 предмета, од којих је по један оријентисан на инжењерство, информационе 

технологије у пословним системима и информационе технологије у образовању. 

Опште компетенције укључују развој способности критичног мишљења, способности 

анализе проблема и синтезе решења, способност доношења одлука и вредновање 

решења. Свршени студенти овог нивоа студија поседују компетенцију за примену 

знања у пракси и праћење и примену новина у струци, као и за сарадњу са локалним 

друштвеним и међународним окружењем. 

Компетенције које студент стиче јесу способност самосталног бављења научним радом 

и решавања комплексних проблема у подручју информационих технологија, 

способност за наставак научно-истраживачког рада на докторским студијама, 

могућност запошљавања у јавном и приватном сектору у домену информационих 

технологија, као и у образовању. Стичу се знања из области инфомационих 

технологија, електронског пословања,  интердисциплинарно познавање различитих 

области примене информационих технологија, чиме се знатно повећава обим послова 

којима се свршени студент може професионално бавити: саветовање при 

информатизацији пословних процеса, пројектовање система информатичке подршке 

пословних процеса нижег и средњег нивоа комплексности, извођење, увођење и 

одржавање система информатичке подршке пословних процеса. Уколико се студенти 

определе за дидактичко - методичке и педагошко - психолошке изборне предмете стичу 

компетенције за успешно реализовање свих образовних програма из подручја 

информатике на нивоу основне и средње школе, као и знања потребна за послове из 

области организације рада школе. Мастер  академске студије информационе 

технологије су усклађене са позитивном европском универзитетском праксом и са 



европским стандардима наставничке професије у овом подручју и модернизоване с 

циљем повећања ефикасности студирања. 

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Циљеви студијског програма су усклађени са одговарајућим исходима учења 

студената. /+++ 

- Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. /+++ 

- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно сагласно савременим 

светским стремљењима. /+++ 

- Континуирано развијање, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља. /+++ 

- Доступност информација о студијским програмима и исходима учења. /+++ 

- Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. /+++ 

- Праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената студијског 

програма. /+++ 

- Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. /+++ 

- Освојене награде студената на међународним такмичењима. /++ 

-    Набавка квалитетније и новије рачунарске опреме и лиценцираног софтвера. /++ 

- Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и комуникационом  

опремом./+++ 

- Квалитетнија комуникација са послодавцима и уважавање њиховог мишљења, а које 

се односи на оцену стечених компетенција свршених студената. /++ 

- Оређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу повећања 

пролазности студената на више године студија и смањење стопе одустајања од даљег 

студирања./+++ 

Слабости 

- Студенти недовољно учествују у самоевалуацији/+++ 

- Недовољан број лиценцног специфичног софтвера који се користи у наставном 

процесу. /+ 

- Ипак присутан недостатак уско специјализоване рачунарске опреме. /+ 

- Недостатак сарадње са великим пословним системима у извођењу насатаве . /+ 

Могућности 

- Обезбеђивање квалитета у складу са развојем стратегије образовања до 2020. године 

/++  

- Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. /++ 

- Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. /+ 



- Сарадња са привредним субјектима, основним и средњим школама, школским 

управама и осталим органима министарства просвете у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. /+ 

- Посећивање семинара из управљања квалитета и обезбеђивање квалитета /++ 

- Обезбеђивање редовна информисаности наставника о новим методама наставе./++ 

- Обезбеђивање  редовна информисаности наставника о новим информационим и 

комуникационим технологијама./++ 

- Развој онлине комуникације с наставницима./++ 

Опасности 

- Уписна квота не одговара потребама заинтересованих студента, јер по Закону морају 

имати звање мастера за рад у школама. /+ 

- Лоша демографска ситуација у земљи. /+ 

- Статус предмета Информатика као изборног предмета у основним школама. /+++ 

- Перманентан и динамичан напредак у области информационих технологија у свету 

може довести до застаревања знања које студијски програм пружа студентима. /+ 

Предлози мера за побољшање 

• Проширење уписне квоте, 

• Редовна набавка квалитетне и савремене рачунарске опреме и лиценцираног 

софтвера, 

• Формирање нових лабораторија са специјализованом рачунарском и комуникационом 

опремом, 

• Имплементација система учења на даљину. 

• Квалитетнија комуникација са осталим субјектима образовног система у Републици 

Србији. 

Инжењерство заштите животне средине 

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине је сагласан стратегији, 

задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 

области. Заједнички студијски програм основних студија Инжењерства заштите 

животне средине (ФТН-Нови Сад, ТФ "Михајло Пупин" - Зрењанин) дизајниран је као 

високо интердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски програм. На крају 

студија пише се одговарајући завршни рад који се пред комисијом јавно брани. 

Програм основних студија Инжењерства заштите животне средине чине образовно 

истраживачка поља инжењерске струке, а формирају наставне целине, које пресеком 

скупова дисциплина чине интердисциплинарност програма. Свршени студенти постају 

висококвалификовани стручњаци који одговарају потребама индустрије, привреде и 

институција које се суочавају са проблемима заштите животне средине. 

SWOT АНАЛИЗА 

СНАГЕ 

- Заједнички студијски програм са Факултетом техничких наука из Новог Сада. 

- Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 



- Едукација студената за решавање проблема у области највећих инвестиционих 

активности. 

- Одржавање ефикасности постојећег нивоа и унапређење нивоа наставног рада кроз 

континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 

стране наставног особља. 

- Активно учествовање експерата са Универзитетa Politehnica, из Темишвара у 

извођењу наставе. 

- Укључивање студената у реализацију наставе и рад на рачунарима опремљеним 

најсавременијим софтверима у области моделовања и симулације у заштити животне 

средине, рад на аутоматској станици за мерење квалитета ваздуха.  

- Укључивање студената у истраживачки рад на пројектима свих нивоа. 

- Свршени студенти поседују компетентност у европским и светским оквирима као и 

способности и компетенције да наставе студије на сагласним академским студијама 

вишег степена, закључно са докторским студијама. 

СЛАБОСТИ 

- Реализација практичне наставе из стручних предмета у хемијским лабораторијама 

других институција 

- Недовољни капацитети у погледу сарадника у настави и асистената који би 

спроводили практичну наставу из предмета у чијој реализацији учествују предметни 

наставници са других факултета 

МОГУЋНОСТИ 

- Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената, као и размене знања и искустава. 

- Повећање броја заинтересованих студената са високих струковних школа за наставак 

студија на студијама вишег степена. 

ОПАСНОСТИ 

- Смањење вертикалне проходности студената током студирања. 

- Недовољни капацитети привредних субјеката да укључе свршене студенте у своје 

пословање. 

ПРЕДЛОЗИ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ 

- Унапређење практичне наставе на стручним предметима кроз реализацију вежби у 

лабораторији за хемију. 

- Повећање капацитета у погледу сарадника у настави и асистената који би спроводили 

практичну наставу из предмета у чијој реализацији учествују предметни наставници са 

других факултета. 

- Повећање вертикалне проходности студената током студирања. 

- Повећање броја стручних посета студената и наставника привредним субјектима. 

Инжењерство заштите животне средине – мастер 

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине је сагласан стратегији, 

задацима и циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне 

области. Заједнички студијски програм мастер студија Инжењерства заштите животне 

средине (ФТН - Нови Сад, ТФ "Михајло Пупин" - Зрењанин) дизајниран је као високо 



интердисциплинарни и мултидисциплинарни студијски програм. На крају студија пише 

се одговарајући завршни рад који се пред комисијом јавно брани. У реализацији 

програма мастер академских студија Инжењерства заштите животне средине 

инкорпориране су инжењерске и техничке дисциплине које реализацијом чине високу 

мултидисциплинарност и интердисциплинарност програма и треба да омогуће 

студентима да у оквиру изабране студијске групе додатно конкретизују и прошире 

своја знања. Свршени студенти постају висококвалификовани стручњаци који 

одговарају потребама индустрије, привреде и институција које се суочавају са 

проблемима заштите животне средине. 

SWOT АНАЛИЗА  

Снаге 

- Заједнички студијски програм са Факултетом техничких наука из Новог Сада. +++ 

- Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. +++ 

- Едукација студената за решавање проблема у области највећих инвестиционих 

активности. +++ 

- Одржавање ефикасности постојећег нивоа и унапређење нивоа наставног рада кроз 

континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма од 

стране наставног особља. +++ 

- Укључивање студената у истраживачки рад на пројектима свих нивоа. +++ 

- Свршени студенти поседују компетентност у европским и светским оквирима као и 

способности и компетенције да наставе студије на сагласним академским студијама 

вишег степена, закључно са докторским студијама. +++ 

Слабости 

- Недостатак буџетских места на мастер академским студијама. 

Могућности 

- Недостатак буџетских места на мастер академским студијама. ++ 

Опасности 

- Недовољни капацитети привредних субјеката да укључе свршене студенте у своје 

пословање. ++. 

Предлози мера за побољшање 

- Повећање броја стручних посета студената и наставника привредним субјектима. 

- Обезбеђење буџетских места на мастер академским студијама. 

Индустријско инжењерство 

На основу увида у студијске програме основних и мастер академских студија – 

Индустријско инжењерство, као и пратећу документацију за акредитацију тих 

студијских програма, могу се извести следећи закључци: 

• Студијски програми су научно утемељени, 

• Наставни планови студијских програма су у потпуности усклађени са Законом и 

Стандардима за екредитацију студијских програма, 

• Студијски програми су у целини усклађени са принципима Болоњске декларације и 

имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 



• Омогућавају мобилност студената и наставника, 

• Циљеви студијских програма, исходи учења, знања, вештине и ставови су јасно 

дефинисани, 

• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 

• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе 

одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, 

• Курикулуми студијских програма садрже листу и структуру обавезних и изборних 

предмета, 

• Студијски програми су усклађени са савременим светским токовима и стањем науке и 

струке у области машинског инжењерства и упоредиви су са студијским програмима 

релевантних страних високошколских установа, 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно по годинама, а напредовање 

студената при савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ бодовима, 

• Завршни рад има вредност изражену у бодовима, 

• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 

зимски/летњи семестар текуће школске године, 

• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за реализацију 

наставе на студијским програмима, 

• За извођење наставе на студијским програмима обезбеђени су одговарајући људски, 

просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени 

карактерима студијског програма и предвиђеном броју студената, 

• Предвиђена је редовна провера квалитета студијских програма путем 

самовредновања, 

SWOT анализа  

Снаге 

- Потпуна усклађеност студијских програма са исходима учења студената/+++ 

- Потпуна усаглашеност ЕСПБ оптерећења са активностима учења за достизање 

потребних исхода учења/+++ 

- Континуирано спровођење едукације наставног особља/+++ 

- Редовно праћење квалитета студијских програма од стране студената/+++ 

- Потпуна доступност свих релевантних информација о студијским програмима и 

исходима учења на веб сајту Факултета/+++ 

- Потпуна доступност информација о завршном раду и стручној пракси на веб сајту 

Факултета /+++ 

Слабости 

- Редовније добављање мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената/+ 

- Дефинисати јасне услове о евентуалном преласку студената са једног на други 

студијски програм/+ 

- Дефинисати јасне услове о евентуалном преласку студената са других компатибилних 

факултета/+ 



Шансе 

- Перманентно радити на побољшању квалитета наставног процеса/+++ 

- Донети мере за повећање пролазности студената на испитима/+++ 

- Повећање мобилности студената и наставника/++ 

- Обезбеђивање обављања студентских пракси у земљама у окружењу/++ 

Опасности 

- Недовољна мотивисаност наставника за нове методе у реализацији наставе/+ 

- Недовољна мотивисаност редовних и дипломираних студената да искажу своја 

мишљења о квалитету студијског програма/+ 

- Недовољна мотивисаност послодаваца да искажу своја мишљења о компетенцијама 

дипломираних студената/+ 

- Ограниченост лабораторијског простора/+ 

Предлози мера за побољшање 

• Јасно дефинисати услове при евентуалном преласку студента са једног на други 

студијски програм на Факултету, 

• Јасно дефинисати услове при евентуалном преласку студента са друге компатибилне 

високошколске установе, 

• Формирати нове лабораторијске и учионичке просторе, 

• Повећати број наставника и сарадника, 

• Користећи постојеће информационе ресурсе развити методе online едукације 

наставника, 

• Уважавање мишљења послодаваца путем чешће комуникације са послодавцима, а 

везано за оцену стечених компетенција свршених студената, 

• Редовна информисаност наставника о новим методама наставе. 

Maшинско  инжењерство  

На основу увида у студијски програм основних академских студија – Машинско  

инжењерство, као и пратећу документацију за акредитацију тог студијског програма, 

могу се извести следећи закључци: 

Будући да је школске 2015/2016 године уписана друга генерација студената на овај 

смер, није могуће у целини сагледати све позитивне и негативне стране, као и све 

показатеље о постигнутим ефектима, тако да је урађена само делимична 

самоевалуација.  

• Студијски програм је научно утемељен, 

• Наставни план студијског програма је у потпуности усклађен са Законом и 

Стандардима за екредитацију студијских програма, 

• Студијски програм је у целини усклађен са принципима Болоњске декларације и 

имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 

• Циљеви студијског програма, исходи учења, знања, вештине и ставови су јасно 

дефинисани, 

• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 



• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе 

одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, 

• Курикулум студијских програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 

предмета, 

• Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем науке и 

струке у области експлоатације нафте и гаса и упоредив са студијским програмима 

релевантних страних високошколских установа, 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно по годинама, а напредовање 

студената при савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ бодовима, 

• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 

зимски/летњи семестар текуће школске године, 

• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за реализацију 

наставе на студијским програмима, 

• За извођење наставе на студијским програмима обезбеђени су одговарајући људски, 

просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени 

карактерима студијског програма и предвиђеном броју студената, 

• Пракса на студијском програму се базира на сарадњи са привредом, у циљу повећања 

степена запослења свршених студената. 

Инжењерски менаџмент 

Студијски програм Инжењерски менаџмент је сагласан стратегији, задацима и 

циљевима Факултета као јединствене високошколске установе из предметне области. 

Студијски програм има предвиђене студије првог, другог и трећег степена. Конципиран 

је мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних менаџерских и инжењерских 

дисциплина.  

Циљ студијског програма Инжењерски менаџмент - основне академске студије, јесте 

стицање знања, вештина и компетенција у области инжењерског менаџмента. Између 

осталог, то подразумева: развој способности критичног и самосталног мишљења, развој 

способности анализе проблема, развој способности креативног решавања проблема, 

развој системског размишљања, синтезе решења, предвиђање исхода одабраног 

решења, развој способности за тимски рад и комуникацију са стручњацима из 

различитих обасти. 

Свршени студенти су, осим за радне активности, оспособљени и компетентни да 

наставе студије на сагласним академским студијама вишег степена, закључно са 

докторским студијама. Друштвена оправданост и корисност студијског програма 

Инжењерски менаџмент јесте у значају инжењерског менаџмента, управљања и 

одлучивања у производним и услужним делатностима, узимајући у обзир разлике у 

намени, односно географском и тржишном позиционирању пословних субјеката; овај 

студијски програм усклађен је са трендовима у Србији и свету, посебно ЕУ окружењу 

Србије. 

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 

- Усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 



- Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. 

- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 

менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским 

стремљењима. 

- Доступна наставна литература, са, највећим делом, сопственим (у Факултетском 

издању) изворима. 

- Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 

- Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. 

- Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од стране 

катедре за менаџмент, на којој могу да учествују студенти. 

- Студенти основних студија могу да учествују и на другим конференцијама и научним 

скуповима које организје ТФ Михајло Пупин (поред наведеног научног скупа, 

студентима је омогућено учествовање на још пет научних скупова које организуке 

факултет). 

- Укључивање студената у процес практичног оспособљавања по основу реализације 

програма Летња стручна пракса, коју организје факултет у сарадњи са удружењем 

привредника ЗРЕПОК (практично оспособљавање у предузећима у региону у току 

летњих месеци, које резултује презетацијом реалиозованих пројеката и награђивањем 

студената који су остварили најбоље резултате у току летње стручне праксе). 

- Свршени студенти са звањем дипломирани инжењер менаџмента су оспособљени за 

наставак студија на мастер студијама. 

Слабости 

- Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате, да их укључе у своје 

процесе. 

- Недовољна опскрбљеност Факултета са новијом и широм литературном базом, 

превасходно уџбеницима са других факултета, али и преводима најначајнијих страних 

аутора. 

Могућности 

- Сарадња са Факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. 

- Сарадња са иностраним Факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. 

- Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. 

- Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 

- Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља. 

Опасности 



- Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима, као и релативно лакше завршавање основних студија на приватним 

факултетима. 

- Смањење броја студената - тренд физички  мањег броја деце која завршавају средњу 

школу. 

- Одлазак студената на друге Факултете са сличним студијским програмима. 

- Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента. 

Предлози мера за побољшање 

- Набавка актуелних литературних извора, потребних за побољшање квалитета знања 

студената. 

- Одређивање ментора студентима из редова наставног кадра, у циљу бољег 

укључивања студената у наставни процес и процесе унапређења квалитета наставног 

програма, односно повећања пролазности студената. 

- Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског програма, 

кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на такмичењима итд. 

- Редовна информисаност наставника о новим методама наставе. 

Инжењерски менаџмент – мастер 

Студијски програм Инжењерски манаџмент - мастер академске студије је састављен 

сагласно 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 у следећим 

областима: пројектовање, организовање и управљање производњом и заштитом 

животне средине, примена принципа одрживог развоја, унапређивање пословања 

применом поступака бенчмаркинга и реинжењеринга, управљање знањем и др. 

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 

наведене области. 

SWOT АНАЛИЗА  

Снаге 

- Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 

- Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 

- Студијски програм има усклађену структуру и потребан степен усаглашености са 

другим студијским програмима. 



- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 

менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским 

стремљењима. 

- Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља које је урађено током акредитације 2014. године. 

- Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од стране 

Катедре за менаџмент, где студенти мастер студија могу да учествују. 

- Редовно праћење квалитета студијског програма од стране студената. 

- Редовно праћење мишљења послодаваца о компетенцијама свршених студената 

студијског програма. 

- Свршени студенти студијског програма стичу кључна знања која су у стању да 

примене и покажу професионални приступ послу који обављају. 

- Свршени студенти са звањем мастер су у основи оспособљени за наставак студија. 

Слабости 

- Недовољна укљученост студената мастер студија у писању радова (мисли се на 

истраживачке радове, упућене према Конференцијама или научно-стручним 

часописима). Иако ово није примарни циљ овог нивоа студија, приметно је недовољно 

укључивање студената. 

- Недовољна опскрбљеност факултета са новијим литературним изворима, уџбеницима. 

- Недовољна препознатљивост студената за привредне субјекате, да их укључе у своје 

процесе. 

- Мали број места за упис на мастер студије у односу на број места за упис на основне 

студије. 

Могућности 

- Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. 

- Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. 

- Сарадња са послодавцима и привредним субјектима у циљу обављања стручне праксе 

студената студијског програма. 

- Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност наставка школовања или запошљавања. 

Опасности 

- Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима. 

- Смањење броја студената. 

- Одлазак студената на друге факултете са сличним студијским програмима. 

- Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента. 

Предлози мера за побољшање 

- Подстицање истраживачког рада код студената мастер студија кроз упућивање на 

Конференције и писање радова. 



- Унапређење препознатљивости студената који долазе са овог студијског програма, 

кроз промотивне активности Факултета, стручну праксу, учешће на такмичењима, 

истраживања итд. 

- Повећање броја места за упис на мастер студије у складу са могућностима. 

Инжењерски менаџмент – докторске студије 

Студијски програм Инжењерски менаџмент – докторске студије је у складу са законом, 

савременим достигнућима науке и потребама процеса научног истраживања, чијим 

савладавањем се обезбеђују неопходна знања да постану способни за самосталан 

научно- истраживачки рад и за стицање академског звања Доктор наука - индустријско 

инжењерство / инжењерски менаџмент. Студијски програм је акредитован 2012 године. 

С обзиром на значајан број до сада одбрањених докторских дисертација, компетентност 

наставника, број научноистраживачких пројеката који се реализују у самој установи, 

али и у сарадњи са другим научноистраживачким установама у земљи, Технички 

факултет у Зрењанину свакако може да одговори савременим потребама за извођење 

докторских студија.  

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Студијски програм испуњава стандарде прописане Законом. 

- Акредитација високошколске установе као научно-истраживачке организације. 

- Акредитација студијског програма инжењерског менаџмента на основним, мастер и 

докторским студијама. 

- Листа наставника у сталном радном односу који могу били ментори у изради 

доктората. 

- Потпуна усаглашеност студијског програма са исходима учења студената. 

- Студијски програм је конципиран мултидисциплинарно, комбиновањем изабраних 

менаџерских и инжењерских дисциплина, сагласно савременим светским 

стремљењима. 

- Упис одређеног броја студената на терет буџетета. 

- Препознатљивост часописа факултета Journal of Engineering Management and 

Competitiveness (JEMC), који је индексиран од стране Министарства просвете, науке и 

технолошког развоја и спада у категорију М53, а који се налази и у међунаородној бази 

часописа Кopernikus. 

- Организовање симпозијума "Engineering Management and Competitiveness" од стране 

Катедре за менаџмент, где се студенти докторских студија подстичу да учествују. 

- Студенти докторских студија могу да учествују и на другим конференцијама и 

научним скуповима које организје ТФ Михајло Пупин (поред наведеног научног скупа, 

студентима је омогућено учествовање на још пет научних скупова које организује 

факултет). 

Слабости 

- Неусклађеност компетенција студента који уписују докторске студије са захтевима 

овог нивоа студија, генерално. 



- Дужи период студирања. Теже испуњавање услова који су потреби за почетак пријаве 

пројекта докторске дисертације, узимајући у обзир захтеве УНС, посебно захтеве 

стручних већа. 

- Недовољна ангажованост студената докторских студија у писању научних радова за 

часописе (националне часописе који су индексирани од стране Министарства просвете, 

науке и технолошког развоја, као и часописа који се налазе на SCI листи). 

Могућности 

- Сарадња са факултетима са сродним студијским програмима у циљу размене знања и 

искустава. 

- Сарадња са иностраним факултетима са сродним студијским програмима у циљу веће 

мобилности и размене студената. 

- Акредитованим студијским програмом студентима се признаје диплома у 

иностранству што им пружа могућност запошљавања. 

- Континуирано развијње, унапређење и преиспитивање садржаја студијског програма 

од стране наставног особља. 

- Укључивање докторанада на домаће и међународне пројекте.  

Опасности 

- Повећање броја сличних студијских програма како на државним тако и на приватним 

факултетима. 

- Смањење броја студената на нивоу Републике Србије. 

- Презасићеност тржишта рада кадровима из области менаџмента. 

Предлози мера за побољшање 

- Додатне обуке за студенте доктоских студија, које се могу односити на унпређење 

квалитета научног истраживања, статистичке обраде података, писања научних радова 

итд. 

- Актуелизовање студијског програма, по основу унапређења стуктуире студијског 

програма, посебно увођења нових предмета и наставних јединица. 

- Подизање нивоа научне компетентности студената, путем усмерења ка писању 

научних радова, превасходно у часописима (национални часописи који су индескирани 

од стране Министарства просвете, науке и технолошког разувоја и часописи на SCI 

листи) као и на међународним конференцијама. 

- Укључивање што већег броја студената докторских студија на пројекте. 

- Даље промовисање студената докторских студија кроз активности Факултета. 

- Унапређење библитечке грађе из области менаџмента (набавка најновијих уџбеника 

са других факултета, као и најновијих дела најзначјнијих светских аутора из области 

менаџмента). 

Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса 

Будући да је школске 2015/2016 године уписана тек друга генерација студената на овај 

смер, није могуће у целини сагледати све позитивне и негативне стране, као и све 

показатеље о постигнутим ефектима, тако да је урађена само делимична 

самоевалуација.  



На основу увида у студијски програм основних академских студија – Индустријско 

инжењерство у експлоатацији нафте и гаса, као и пратећу документацију за 

акредитацију тог студијског програма, могу се извести следећи закључци: 

• Студијски програм је научно утемељен, 

• Наставни план студијског програма је у потпуности усклађен са Законом и 

Стандардима за екредитацију студијских програма, 

• Студијски програм је у целини усклађен са принципима Болоњске декларације и 

имају јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, 

• Омогућена је мобилност студената и наставника, 

• Циљеви студијског програма, исходи учења, знања, вештине и ставови су јасно 

дефинисани, 

• Услови за упис су јасно наведени, као и трајање студијског програма, 

• Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе 

одређеног нивоа образовања су дефинисани и доступни на увид јавности, 

• Курикулум студијских програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 

предмета, 

• Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем науке и 

струке у области експлоатације нафте и гаса и упоредив са студијским програмима 

релевантних страних високошколских установа, 

• Наставни планови и програми су приказани табеларно по годинама, а напредовање 

студената при савладавању студијских програма вреднује се ЕСПБ бодовима, 

• На сајту факултета и огласним таблама налазе се детаљни распореди наставе за 

зимски/летњи семестар текуће школске године, 

• Наставно особље има потребне научне и стручне квалификације за реализацију 

наставе на студијским програмима, наставу изводе и гостујући професори са Ухтинског 

државног техничког универзитета, Руска федерација, 

• За извођење наставе на студијским програмима обезбеђени су одговарајући људски, 

просторни, технички, библиотечки, информатички и други ресурси, примерени 

карактерима студијског програма и предвиђеном броју студената, 

• Пракса на студијском програму се базира на сарадњи са привредом (сарадња са 

компанијом НИС Гаспромњефт), у циљу повећања степена запослења свршених 

студената. 

Студијски програм је настао због потреба тржишта за овом струком уз помоћ 

компаније НИС Гаспромњефт. Улагањем у простор и лабораторије (комплетно 

опремљене лабораторије за физику и хемију), кадар (наставу изводе наши професори, 

професори са Факултета техничких наука, Технолошког факултета у Новом Саду, 

професори са Државног техничког универзитета у Ухти, Руска федерација, професори 

запослени у компанији НИС Гаспромњефт), постижемо квалитетно студирање. 

Обезбеђено је обављање студентских пракси студената у компанијама и иностранству 

(у компанији НИС Гаспримњефт и на Ухтинском државном техничком универзитету, 

Руска федерација, где студенти поред стеченог знања добијају и професионално 

искуство). 



Одевно инжењерство 

Студијски програм Одевно инжењерство је област студија намењена за оспособљавање 

студената за развој модних производа од стварања почетне идеје, преко  дизајна 

производа и техничке припреме производа па све до индустријске производње, 

презентације и продаје модних производа. Студенти се оспособљавају за решавање 

практичних проблема у модној индустрији, за организацију и руковођење процесом 

производње одеће, пројектовање производа и процеса у свим сегментима одевне 

технологије, израду одевних производа уз истовремено стицање вештина њиховог 

ликовног креирања као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу савремених 

технологија у конкретним производним процесима. Студијски програм има предвиђене 

студије првог и другог степена.  Студијски програм поседује савремену опрему за 

обуку студената. Тако нпр. поседује и 60 програмских пакета индустријских софтвера 

за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање одеће као и за уклапање кројних 

слика познатих светских произвођача. Основне студије су конципиране тако да би се 

створио профил који је потребан привреди и који се може укључити квалитетно у 

различита подручја ове струке и даље усавршавати. Основне академске студије су 

конципиране да трају четири године. Студијски програм Одевно инжењерство припада 

пољу Техничко – технолошких наука. Стога су при прављењу овог студијског програма 

коришћени нормативи величина група за предавања, вежбе и остало са пољем 

Техничко – технолошких наука. Сврха студијског програма је да се стеченим 

образовањем омогући даље усавршавање у области одевног инжењерства на вишим 

нивоима студија. Стечена знања студенти могу да примене запошљавањем у 

предузећима одевне и текстилне индустрије на инжењерским пословима и пословима 

дизајнера. Исто тако могу да остваре рад у образовним институцијама –средњим 

стручним школама, институтима за контролу текстилних производа као и на 

специфичним пословима у креативној индустрији, аутомобилској, индустрији 

техничког текстила, и др.  

Завршавање овог нивоа студија праћено је завршним радом који се брани пред 

комисијом. Саставни део курикулума је стручна пракса у свакој години студија која се 

може реализовати у привреди, образовним институцијама и јавним установама. 

SWOT АНАЛИЗА  

Снаге 

- Студијски програм је креиран на примерима добре праксе универзитета у Европи по 

стандардима Болоњског процеса. 

- Студијски програм је формиран на бази савремених технологија, нове динамике 

промена које прате одевну индустрију, нових животних услова и нових технологија 

које су промениле свет комуникација и навике човека. 

- Образовна структура студијског програма је конципирана тако да задовољи захтеве и 

потребе изузетно значајне гране – одевне индустрије која је стално била једна од 

најјачих привредно-извозних грана у Републици Србији, а у 2015.години реализовала је 

извоз од близу милијарду евра и поново се позиционирала у сам врх извозника.  

- Оспособљава кадрове за предузећа која су географски близу тржишта ЕУ и која имају 

могућност испоруке робе у року од 7 дана. 

- Студијски програм образује кадрове за предузећа која послују у Србији која има јако 

повољне спољно - трговинске споразуме и то: Споразум о слободној трговини са 

Руском Федерацијом, Споразум о слободној трговини текстилом са ЕУ, Споразума о 

слободној трговини са Турском. Ови споразуми дају могућност примене дијагоналне 



кумулације порекла роба Турска, Србија, ЕУ, ЦЕФТА. Велика је предност што то 

обезбеђује приступ овог сектора тржишту од близу 800 милиона потрошача. Осим 

поменутих споразума Србија има и статус најповлашћеније нације, који јој је Америка 

доделила.  

- Студијски програм је препознат као квалитетан од Кластера модне и одевне 

индустрије Србије који окупља најача предузећа из овог сектора, а професори са 

студијског програма активно су учествовали у оснивању и сада у раду овог кластера. 

Такође професори су и активни учесници у оснивању Кластера модне и одевне 

индустрије Војводине.  

- Студијски програм има потписан уговор о едукативном центру са француском 

фирмом Lectra највећим светским произвођачем CAD/CAM софтверских решења за 

модну, текстилну и остале индустрије меких материјала које обухватају специфичне 

послове у ауто индустрији (израда седишта, пресвлака за седишта, тапацирунг, израда 

ваздушних јастука...), индустрији намештаја, обуће, техничког и медицинског текстила 

и сл. По овом уговору студијски програм бесплатно и стално добија најновије верзије 

индустријских софтвера за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање кројева као и 

за уклапање кројних слика.  

- Студенти током студирања стичу знања на бечелор нивоу која могу успешно да 

примене у привреди. 

- Студенти током студирања имају праксу све четири године, где поред стеченог знања 

добијају и професионални потенцијал. 

- У току студија са студентима се активно ради на промовисању њиховог рада у оквиру 

ревија, изложби, а у служби промовисања смера Одевно инжењерство. 

- На студијском програму се континуирано прати и развија квалитет наставе. 

- Свест о властитој одговорности за развој и квалитет. 

- Спремност запослених и устрајност у одолевању друштвеним притисцима ради 

очувања интигритета и угледа Факултета. 

Слабости 

- Недовољна рад на развоју нових производа. 

- Недовољна интернационална сарадња са сродним факултетима из развијених земаља. 

- Недовољна сарадња у међународној размени студената.  

- Недовољна сарадња са привредом у организацији стручне праксе.  

- Недовољна ангажованост појединих професора да прате промене у индустрији и 

прилагођавају оспособљавање студената насталим променама.  

- Споро мењање садржаја предмета, изборних прозиција предмета и увођење нових 

предмета према исказаним захтевима студената и привреде.  

- Недовољна опремљеност лабораторија за истраживачки и практични рад студената. 

Могућности 

- Повећање сарадње са домаћом привредом у циљу оспособљавања кадрова њима 

потребних као и позиционирање студијског програма као услужног центра за развој 

нових модних производа на локалном и регионалном нивоу.  

- Укључивање у удружење познатих светских предузећа која су инвестирала и започела 

своју производњу у Србији у циљу образовања њима потребних кадрова.  



- Спремност на повећање сарадње у настави са високошколским установама на 

локалној, регионалној и глобалном нивоу. 

- Континуиран рад на побољшању квалитета наставног процеса. 

- Опремање нових просторија за лабораторијски рад студената. 

- Обезбеђивање трајања студентске праксе од 6 месеци и њено извођење у предузећима    

из земљама са развијеном модном индустријом. 

- Развијање области за оспособљавање студена за специфичне послове у аутомобилској 

индустрији (седишта, пресвлаке, тапацирунг), индустрији обуће, намештаја, техничког 

и медицинског текстила и сл.. 

Опасности: 

- Јачање конкуренције.  

- Слабљење производње у сектору за који се образују кадрови.   

- Недовољно учешће на развојним и стручним пројектима. 

- Лоша демографска ситуација у земљи. 

- Неповољна привредна ситуација у земљи и недостатак материјалних средстава 

потребних за промену. 

- Непрекидно усавршавање квалитета наставе уз уважавање мишљења послодаваца, 

редовних и дипломираних студената.  

Предлози мера за побољшање 

- Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 

привреде.  

- Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 

појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 

предмета. 

- Интезивирати активности међународне сарадње.  

- Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и лиценциране софтвере. 

- Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 

- Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења свршених 

студената у своје пословање. 

- Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које се 

односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 

- Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма, и 

активности студената. 

- Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и учења на 

даљину. 

Одевно инжењерство – мастер 

Студијски програм Одевно инжењерство је област студија намењена за оспособљавање 

студената за истраживање и развој модних производа од стварања почетне идеје, преко  

дизајна производа и техничке припреме производа па све до индустријске производње, 

контроле, презентације и продаје модних производа. Студенти се оспособљавају за 

решавање практичних проблема у модној индустрији, за организацију и руковођење 



процесом производње одеће, пројектовање производа и процеса у свим сегментима 

одевне технологије, израду одевних производа уз истовремено стицање вештина 

њиховог ликовног креирања као и за креативан рад на развоју и брзом трансферу 

савремених технологија у конкретним производним процесима. Студијски програм има 

предвиђене студије другог степена.  Студијски програм поседује савремену опрему за 

обуку студената. Тако нпр. поседује и 60 програмских пакета моћних индустријских 

софтвера за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање одеће као и за уклапање 

кројних слика познатих светских произвођача. Мастер студије су конципиране тако да 

би се створио профил који је потребан привреди и који се може укључити квалитетно у 

различита подручја ове струке и даље усавршавати. Мастер академске студије су 

конципиране да трају једну годину. Студијски програм Одевно инжењерство припада 

пољу Техничко – технолошких наука. Стога су при прављењу овог студијског програма 

коришћени нормативи величина група за предавања, вежбе и остало са пољем 

Техничко – технолошких наука. Сврха студијског програма је да се стеченим 

образовањем омогући даље усавршавање у области одевних технологија на докторским 

студијама. Стечена знања студенти могу да примене запошљавањем у предузећима 

одевне и текстилне индустрије на инжењерским пословима и пословима дизајнера. 

Исто тако могу да остваре рад у образовним институцијама –средњим стручним 

школама, институтима за контролу и развој текстилних производа као и на 

специфичним пословима у модној индустрији, аутомобилској, индустрији техничког 

текстила, и др.  

Завршавање мастер нивоа студија праћено је дипломским мастер радом који се брани 

пред комисијом. Саставни део курикулума је стручна пракса у години студија која се 

може реализовати у привреди, одговарајућим научно-истраживачким установама, у 

образовним субјектима и јавним установама. 

SWOT АНАЛИЗА 

Снаге 

- Студијски програм је креиран на примерима добре праксе универзитета у Европи по 

стандардима Болоњског процеса.  

- Студијски програм је формиран на бази савремених технологија, нове динамике 

промена које прате одевну индустрију, нових животних услова и нових технологија 

које су промениле свет комуникација и навике човека.  

- Образовна структура студијског програма је конципирана тако да задовољи захтеве и 

потребе изузетно значајне гране – одевне индустрије која је стално била једна од 

најјачих привредно-извозних грана у Републици Србији, а у 2015.години реализовала је 

извоз од близу милијарду евра и поново се позиционирала у сам врх извозника. 

- Оспособљава кадрове за предузећа која су географски близу тржишта ЕУ и која имају 

могућност испоруке робе у терминима од 7 дана.  

- Студијски програм образује кадрове за предузећа која послују у Србији која има јако 

повољне спољно - трговинске споразуме и то: Споразум о слободној трговини са 

Руском Федерацијом, Споразум о слободној трговини текстилом са ЕУ, Споразума о 

слободној трговини са Турском. Ови споразуми дају могућност примене дијагоналне 

кумулације порекла роба Турска, Србија, ЕУ, ЦЕФТА. Велика је предност што то 

обезбеђује приступ овог сектора тржишту од близу 800 милиона потрошача. Осим 

поменутих споразума Србија има и статус најповлашћеније нације, који јој је Америка 

доделила.  



- Студијски програм је препознат као квалитетан од Кластера модне и одевне 

индустрије Србије који окупља најача предузећа из овог сектора, а професори са 

студијског програма активно су учествовали у оснивању и сада у раду овог кластера. 

Такође професори су и активни учесници у оснивању Кластера модне и одевне 

индустрије Војводине.  

- Студијски програм има потписан уговор о едукативном центру са француском 

фирмом Lectra највећим светским произвођачем CAD/CAM софтверских решења за 

модну, текстилну и остале индустрије меких материјала које обухватају специфичне 

послове у ауто индустрији (израда седишта, пресвлака за седишта, тапацирунг, израда 

ваздушних јастука...), индустрији намештаја, обуће, техничког и медицинског текстила 

и сл. По овом уговору студијски програм бесплатно и стално добија најновије верзије 

индустријских софтвера за дизајн, конструкцију, моделовање и градирање кројева као и 

за уклапање кројних слика.  

- Студенти током студирања стичу знања мастер нивоу која могу да примене у 

привреди. 

- Студенти током студирања имају праксу у току године студирања, где поред стеченог 

знања добијају и професионални потенцијал. 

- У току студија са студентима се активно ради на промовисању њиховог рада у оквиру 

ревија, изложби, а у служби промовисања студијског програма Одевно инжењерство. 

- На студијском програму се континуирано прати и развија квалитет наставе. 

- Свест о властитој одговорности за развој и квалитет. 

- Спремност запослених и устрајност у одолевању друштвеним притисцима ради 

очувања интигритета и угледа Факултета. 

Слабости 

- Недовољна рад на истраживању и развоју нових производа. 

- Недовољна интернационална сарадња са развојним институтима из развијених 

земаља. 

- Недовољна сарадња у међународној размени студената.  

- Недовољна сарадња са привредом у организацији стручне праксе.  

- Недовољна ангажованост појединих професора да прате промене у индустрији и 

прилагођавају оспособљавање студената насталим променама.  

- Споро мењање садржаја предмета, изборних позиција предмета и увођење нових 

предмета према исказаним захтевима студената и привреде.  

- Недовољна опремљеност лабораторија за истраживачки и практични рад студената.  

Могућности 

- Повећање сарадње са домаћом привредом у циљу оспособљавања кадрова њима 

потребних као и позиционирање студијског програма као услужног центра за 

истраживање и развој нових модних производа на локалном и регионалном нивоу.   

- Укључивање у удружење познатих светских предузећа која су инвестирала и започела 

своју производњу у Србији у циљу образовања њима потребних кадрова.  

- Спремност на повећање сарадње у настави и истраживањима са високошколским 

установама и научним институцијама на локалној, регионалној и глобалном нивоу. 



- Континуиран рад на побољшању квалитета наставног процеса. 

- Опремање нових просторија за лабораторијски рад студената. 

- Обезбеђивање трајања студентске праксе од 6 месеци и њено извођење у предузећима 

из земљама са развијеном модном индустријом. 

- Развијање области за оспособљавање студената за специфичне послове у 

аутомобилској индустрији (седишта, пресвлаке, тапацирунг), индустрији обуће, 

намештаја, техничког и медицинског текстила и сл.. 

Опасности 

- Јачање конкуренције.  

- Слабљење производње у сектору за који се образују кадрови.  

- Недовољно учешће на међународним, развојним и стручним пројектима. 

- Лоша демографска ситуација у земљи. 

- Неповољна привредна ситуација у земљи и недостатак материјалних средстава 

потребних за промену. 

- Непрекидно усавршавање квалитета наставе уз уважавање мишљења послодаваца, 

редовних и дипломираних студената. + 

Предлози мера за побољшање 

- Стручну праксу студената организовати у трајању од 6 месеци према захтевима 

привреде.  

- Уважити захтеве студената и променити поједине садржаје предмета, позиције 

појединих предмета по семестрима као и позиције изборних односно обавезних 

предмета. 

- Интезивирати активности међународне сарадње.  

- Набавити опрему која је неопходна за лабораторије и линценциране софтвере. 

- Повећати број наставника и сарадника на студијском програму. 

- Појачати сарадњу са привредом, у циљу повећања степена запослења свршених 

студената у своје пословање. 

- Интезивирати комуникацију са послодавцима и уважити њихово мишљење које се 

односи на оцену стечених компетенција свршених студената. 

- Повећати број активности који имају за циљ промовисање студијског програма, и 

активности студената. 

- Размотрити могућности имплементирања система за електронско учење и учења на 

даљину. 

Упоредивост курикулума са курикулумима  одговарајућих 
страних високошколских установа 

Студијски програм Одевно инжењерство усаглашен је са савременим научним 

токовима и стањем струке у области одевног инжењерства и упоредив је са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама, посебно у оквиру европског 

образовног простора. 



Приликом креирања овог студијског програма пошло се од добре праксе универзитета 

у Европи и њихових већ креираних студијских програма по стандардима Болоњског 

процеса. 

Студијски програм основних академских студија Одевно инжењерство нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области одевног инжењерства. 

Садржај овог програма је целовит, свеобухватан и усаглашен са сличним програмима 

на угледним европским и светским високошколским институцијама. 

Покретљивост студената овог студијског програма је могућа и хоризонтално и 

вертикално. 

Хоризонтална покретљивост је остварива кроз могућност преласка на основне 

академске студије одевног инжењерства на универзитете у Србији или у Европи. 

Вертикална покретљивост се може остварити кроз могућност уписа на дипломске 

академске студије. 

Студијски програм Одевно инжењерство на првом нивоу академских студија је сличан, 

упоредив и усклађен са акредитованим студијским програмима следећих иностраних 

високошколских установа: 

1.The University of Reutlingen,Germany, Fakultät Textil & Design, 

http://www.tb.reutlingen-university.de/ 

2. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, 

http://www.ntf.uni-lj.si/ 

3. University of Zagreb, Faculty of Textile Technology, 

http://www.ttf.hr/ 

4. Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 

http://www.ft.vslib.cz/index.cgi?lan=en 

5. Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, 

http://internet.ktu.lt/en/ 

6. Technical University of Lodz, The Faculty of Textile Engineering and Marketing, 

http://www2.p.lodz.pl/en/ 

Студијски програм Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса је 

усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке у одговарајућој 

образовно-научној област, и упоредив је са сличним програмима на иностраним 

високошколским установама Европе. Студијски програм је савремено конципиран, 

усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских установа у 

иностранству, а пре свега са европским високошколским установама. 

Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним 

сазнањима, а упоредив је са акредитованим програмима Индустријско инжењерство у 

експлоатацији нафте и гаса, на техничким факултетима других универзитета у нашем 

окружењу. Основни принципи усаглашености се огледају у следећем: (1) Основне 

студије трају 4 године, дипломске академске-мастер једну годину, а докторске студије 

трају 3 године, (2) предмети су једносеместрални, (3) поштују кредитни систем, (4) 

постоје изборни предмети (5) постоји практичан рад студената, (6) јасно су дефинисани 

циљеви и исход студирања, односно знања и вештине, које студент стиче после 

завршених основних академских студија. 



Студијски програм Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса упоредив 

је са: 

1.Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti, Rumunija, 

http://www.upg-ploiesti.ro/facultati/ingineria_petrolului_si_gazelor/index.html 

2.PT Torino, Politehnika 

https://didattica.polito.it/portal/pls/portal/sviluppo.offerta_formativa.lauree?p_tipo_cds=Z&p_

elenco=T&p_lang=IT 

3.Montanuniversität Leoben, Austrija, 

http://www.petroleumengineer.at/pe-studies/study-program/bsc-program.html 

4.Uhtinski gosudarstven tehničesk universitet, Russian Federation, Republic of Komi, Ukhta 

http://www.ugtu.net/universitet/uchebnye-podrazdeleniya 

5. Beograd, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko – geološki fakultet 

http://www.rgf.bg.ac.rs 

Студијски програм основних академских студија Менаџмент информационих 

технологија је целовит и свеобухватан и нуди најновија стручна сазнања из 

одговарајуће области. Програм је такође усаглашен са другим студијским програмима 

основних академских студија на Техничком факултету “Михајло Пупин“  у Зрењанину. 

Студијски програм је конципиран тако да прати савремене светске токове и стање 

струке у одговарајућем образовно-научном пољу и усклађен је са програмима 

иностраних високошколских установа, а пре свега са европским високошколским 

установама. Из наведеног произилази да је студијски програм такође лако упоредив са 

сличним програмима на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру 

европског образовног простора. 

Основне академске студије на овом студијском програму трају четири године односно 

осам семестара и носе 240 ЕСПБ бодова. По завршетку основних академских студија 

студент добија диплому дипломирани инжењер менаџмента информационих 

технологија. Покретљивост студената овог смера студија је могућа хоризонтално и 

вертикално. Хоризонтална покретљивост се огледа кроз могућност преласка на основне 

академске студије индустријског инжењерства и инжењерског менаџмента у Србији 

или Европи, док се вертикална покретљивост огледа у могућности уписа на мастер 

академске студије. 

Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, 

науке у одговарајућем образовно-научном пољу и упоредив је са сличним програмима 

на иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног 

простора. Студијски програм је усаглашен са студијским програмима на следећим 

универзитетима: Универзитет Carnegie Mellon, Технички универзитет Габрово, 

Универзитет у Новој Горици, Université Libre de Bruxelles и Lancaster University. 

1. Univerzitet Carnegie Mellon, 5000 Forbes Ave, Hamburg Hall Pittsburgh, PA 15213-3890, 

USA, Department of Information Technology & Management: 

http://www.heinz.cmu.edu/school-of-information-systems-and-management/information-

technologymsit/curriculum/information-technology-management/index.aspx 

2. Tehnički univerzitet Gabrovo, Bugarska, studijski program: 

Industrialen menidžm?nt (kod na uč.plan - 2013) 



http://umis.tugab.bg/studenti/katedra_plans.php?Spec=110&kod=13&Vipusk=2013 

3. Univerzitet u Novoj Gorici, studijski programi: 

Bachelors programme, School of Engineering and Management 

http://www.ung.si/en/study/school-of-engineering-and-management/study/1GI/ 

4. Université Libre de Bruxelles, Campus du Solbosch, Avenue F.D. Roosevelt 42 - 

CP114/01, B-1050 Brussels - Belgium 

Executive Programme in IT Management: 

http://www.solvay.edu/it-management 

5. Lancaster University, Bailrigg, Lancaster, LA1 4YW, United Kingdom 

BSc of Management and Information Technology: 

http://www.lancs.ac.uk/study/undergraduate/courses/management-and-information-

technology-4-yearsincluding-placement-bsc-hons-gn52/ 

Студијски програм основних академских студија Софтверско инжењерство нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области софтверског инжењерства и 

информационих технологија. Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и 

упоредив са програмима реномираних високошколских установа у иностранству, а пре 

свега са европским високошколским установама. Покретљивост студената овог 

студијског програма је могућа и хоризонтално и вертикално. Хоризонтална 

покретљивост се огледа кроз могућност преласка на основне академске студије 

софтверског инжењерства на другим универзитетима у Србији или у Европи и свету, 

док се вертикална покретљивост огледа у могућности уписа на мастер академске 

студије. Основне академске студије на овом студијском програму трају четири године, 

односно осам семестара и носе 240 ЕСПБ бодова. По завршетку основних академских 

студија студенти добијају звање: дипломирани инжењер софтверског инжењерства. 

Студијски програм основних академских студија Софтверско инжењерство је упоредив 

са сличним студијским програмима на следећим иностраним високошколским 

установама: 

1. Studijski program Softversko inženjerstvo, Univerzitet Politehnika Madrid, Španija, 

Universidad Politécnica De Madrid, Datum preuzimanja: 27.2.2015. 

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Planes%2

0de%20Estudio/Planes%20Nuevos/61IW_GradoIngenieriaSofware_2014-15.pdf 

2. Studijski program Informatičko inženjerstvo i računarske nauke, Univerzitet u Bolcanu, 

Italija, Libera Universita di Bolzano, Datum preuzimanja: 02.03.2015. 

https://www.unibz.it/en/inf/progs/bacsie/default.html 

3. Studijski program Softversko inženjerstvo, Univerzitet u Edinburgu, Velika Britanija 

(Ujedinjeno Kraljevstvo), The University of Edinburgh, School of Informatics DPTs, Datum 

preuzimanja: 27.2.2015. http://www.drps.ed.ac.uk/14-15/dpt/utsweng.htm 

4. Studijski program Softversko inženjerstvo, Univerzitet u Brajtonu, Velika Britanija 

(Ujedinjeno Kraljevstvo), University of Brighton, School of Computing, Datum preuzimanja: 

27.2.2015. https://www.brighton.ac.uk/courses/study/software-engineering-bsc-hons.aspx 

5. Studijski program Softversko inženjerstvo, Univerzitet u Njukaslu, Velika Britanija 

(Ujedinjeno Kraljevstvo), Newcastle University, Datum preuzimanja: 27.2.2015. 

http://www.ncl.ac.uk/undergraduate/degrees/g600/modules/ 

6. Studijski program Softversko inženjerstvo, Ajovastejt univerzitet, Sjedinjene Američke 

Države, Iowa State University of Science and Technology, Department of Computer Science 

Datum preuzimanja: 27.2.2015. http://www.se.iastate.edu/academics/curriculum/ 



7. Studijski program Računarstvo sa modulom Softversko inženjerstvo, Univerzitet UCLan, 

Kipar, University of Central Lancashire in Pyla, Cyprus, Datum preuzimanja: 02.03.2015. 

http://uclan.studyinternational.com/study-bsc-computing-cyprus 

Студијски програм Машинско инжењерство је усклађен са савременим светским 

токовима и стањем струке, науке у одговарајућој образовно-научној област, и упоредив 

је са сличним програмима на иностраним високошколским установама Европе. 

Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и упоредив са програмима 

реномираних високошколских установа у иностранству, а пре свега са европским 

високошколским установама. 

Студијски програм је усаглашен са савременим и актуелним научним и стручним 

сазнањима, а упоредив је са акредитованим програмима Машинског инжењерства, на 

техничким факултетима других универзитета у нашем окружењу. Основни принципи 

усаглашености се огледају у следећем: (1) Основне студије трају 4 године, дипломске 

академске-мастер једну годину, а докторске студије трају 3 године, (2) предмети су 

једносеместрални, (3) поштоју кредитни систем, (4) постоје изборни предмети (4) 

постоји практичан рад студената, (5) јасно су дефинисани циљеви и исход студирања, 

односно знања и вештине, које студент стиче после завршених основних академских 

студија. 

Квалитет студијског програма је унапређен и међународном сарадњом коју је факултет 

остварио са Тибискус универзитетом из Темишвара, Румунија, University of agriculture, 

Faculty of agricultural engineering, Krakow, Poland; Technical university-Sofia, Plovdiv 

branch, Faculty of mechanical engineering, Plovdiv, Bulgaria; „Aurel Vlaicu” University of 

Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania; Универзитет у Нишу, Машински факултет, 

Ниш, Универзитет Источно Сарајево, Машински факултет Источно Сарајево, Б&Х, 

Република Српска; Универзитет «Ст. Климент Охридски«, Технички факултет, Битола, 

Македонија. 

Студијски програм Машинског инжењерства упоредив је са: 

1.PT Milano, Politehnika , http://didattica.polito.it/scudo/modulistica en.htm 

2.PT Torino, Politehnika, http://pesiwa12.vett.polim.it 

3.CTU Prag (češki univerzitet tehnike), http:www2.fs.cvut.cz/web/ 

Студијски програм основних академских студија Инжењерство заштите животне 

средине је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке, науке и 

упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским установама, а 

посебно у оквиру европског образовног простора. Студијски програм је усаглашен са 

европским стандардима у погледу услова уписа, нивоа и трајања образовања 

Инжењерства заштите на раду, услова преласка у наредну годину, као и начина 

стицања дипломе. Када се упореде садржаји који се реализују на поређеним 

институцијама, увиђа се да студијски програм садржи сразмерно сличан удео 

академско- образовних, теоријско- методолошких, научно-стручних, стручно-

апликативних и изборних предмета. Студенти Факултета техничких наука проводе 

сразмерно исто време у непосредној пракси као и њихове колеге које се за наведене 

позиве образују у иностранству. Док је у нешто нижем обиму заступљена у првим 

семестрима студија, професионална пракса се постепено интезивира и највише је 

присутна у оном делу програма који обухвата стручно-апликативне дисциплине, 

повезујући научно знање из претходних области и стручне вештине и стручну праксу. 

Исто тако, пред студенте Факултета техничких наука стављају се исти захтеви као и 



пред студенте у сличним иностраним институцијама када су у питању обим, квалитет и 

дужина писања завршног рада. 

1. Универзитет у Штутгарту, Немачка 

хттп://www.уни-стуттгарт.де/стг-умw/доwнлоадс/аусланд/ЕЦТС_5_5_2006.пдф 

2. Технолошки Универзитет Рзесзоw, Пољска 

хттп://www.прз.еду.пл/ен/гуиде/индеx.пхп?паге=ЦаЕЕ/ЕЕ/маин 

3. Универзитет Лодз, Пољска 

хттп://ецтслабел.п.лодз.пл/ПрограмyСтудиоwЈСП/?л=ен&с=програмСиатка&w=WИП&

п=1111 

Студијски програм основних академских студија Информатикa и техникa у 

образовању нуди студентима најновија стручна и научна знања из области 

информатике и технике. Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и 

упоредив са програмима реномираних високошколских установа у иностранству, а пре 

свега са европским високошколским установама. У прилог томе говори чињеница да у 

Европи и САД-у постоје разне институције које се баве унапређењем квалитета 

образовања у предметном подручју, као што су:International Technology Education 

Association (http://www.iteaconnect.org/), Association for Career and Technical Educators 

(http://www.acteonline.org/), Unesco-Unevoc international centre for technical and vocational 

education and training (http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php), The Design and 

Technology Association (http://www.data.org.uk/), a realizuju se i mnogi međunarodni 

projekti kao npr. EU program Leonardo da Vinci “New Approaches in Technology Training-

Development and Integration of European Modules in Technology Education” 

(http://www.modularte.gazi.edu.tr/index.php ). 

Покретљивост студената овог студијског програма је могућа и хоризонтално и 

вертикално. Хоризонтална покретљивост се огледа кроз могућност преласка на основне 

академске студије информатике и технике на друге универзитете у Србији или у 

Европи, док се вертикална покретљивост огледа у могућности уписа на дипломске 

академске студије. 

Основне академске студије на овом студијском програму трају четири године односно 

осам семестара и носе 240 ЕСПБ бодова. По завршетку основних академских студија 

студенти добијају следеће звање: Дипломирани професор информатике и технике. 

Квалитет студијског програма је унапређен и међународном сарадњом коју је факултет 

остварио са: 

 Универзитетом Вест (Темишвар, Румунија), 

 Универзитетом Политехника (Темишвар, Румунија), 

 Тибискус Универзитетом (Темишвар, Румунија), 

 Факултетом Рачунарских Наука - Техничким универзизетом (Иркутск, Русија) и 

 Факултетом Техничких Наука - Универзитетом Св. Климент Охридски (Битола, 

Македонија). 

Студијски програм основних академских студија Дипломирани професор информатике 

и технике је упоредив са сличним програмима на следећим иностраним 

високошколским установама: 

http://www.acteonline.org/


1. Департман за рачунарске науке, Универзитет у Јанини, Грчка. 

http://www.cs.uoi.gr/en/index.php?menu=m213# 

2 . Факултет за информатику, Политехнички универзитет у Мадриду, Шпанија. 

http://www.fi.upm.es/?pagina=4893. 

3. Департман за информационе технологије, Национални универзитет Ирске, Галвеј, 

Ирска. http://www.it.nuigalway.ie/programmes_bsc_it.html 

4. Факултет за математику и информатику, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 

Софија, Бугарска. http://www.fmi.uni-sofia.bg/en/bachelor/copy4_of_empty 

Студијски програм основних академских студија Информационе технологије нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области информационих технологија. 

Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и упоредив са програмима 

реномираних високошколских установа у иностранству, а пре свега са европским 

високошколским установама.  

Покретљивост студената овог студијског програма је могућа и хоризонтално и 

вертикално. 

Хоризонтална покретљивост се огледа кроз могућност преласка на основне академске 

студије информатике или информационих технологија на друге универзитете у Србији 

или у Европи, док се вертикална покретљивост огледа у могућности уписа на 

дипломске академске студије.  

Основне академске студије на овом студијском програму трају четири године односно 

осам семестара и носе 240 ЕСПБ бодова. По завршетку основних академских студија 

студенти добијају, у зависности од изабраних изборних подручја, следеће звања: 

инжењер информационих технологија, инжењер информационих технологија – 

професор, инжењер информационих технологија – у пословним системима, инжењер 

информационих технологија – професор информатике и технике. 

Квалитет студијског програма је унапређен и међународном сарадњом коју је факултет 

остварио са универзитетом Вест (Темишвар, Румунија), универзитетом Политехника 

(Темишвар, Румунија), Тибискус универзитетом (Темишвар, Румунија), Факултетом 

Рачунарских Наука – Технички универзизет (Иркутск, Русија) и Факултетом Техничких 

Наука - Универзитет Св. Климент Охридски (Битола, Македонија). Студијски програм 

основних академских студија Информационе технологије је упоредив са сличним 

програмима на следећим иностраним високошколским установама: 

1. Департман за рачунарске науке, Универзитет у Јанини, Грчка. 

http://www.cs.uoi.gr/en/index.php?menu=m213# 

2. Факултет за информатику, Политехнички универзитет у Мадриду, Шпанија. 

http://www.fi.upm.es/?pagina=489 

3. Департман за информационе технологије, Национални универзитет Ирске, Галвеј, 

Ирска. 

http://www.it.nuigalway.ie/programmes_bsc_it.html 

4. Факултет за математику и информатику, Универзитет “Св. Климент Охридски”, 

Софија, Бугарска. 

http://www.fmi.uni-sofia.bg/en/bachelor/copy4_of_empty 



Студијски програм Инжењерски менаџмент – основне академске студије је целовит и 

свеобухватан, конципиран тако да прати савремене европске и светске токове и 

најновија стручна сазнања из области инжењерског менаџмента. На бројним европским 

и светским универзитетима и факултетима се реализују студијски програми са истим 

називом и сличном структуром курикулума. Самим тим, студијски програм 

Инжењерски менаџмент - основне академске студије је лако упоредив са сличним 

програмима на иностраним високошколским установама. 

Студијски програм Инжењерски менаџмент - основне академске студије Техничког 

факултета „Михајло Пупин” је упоредив са сличним студијским програмима, који се 

реализују на следећим иностраним високошколским установама: 

1. Michigan Technological University, School of Business and Economics, 

http://www.mtu.edu/collegesschools/, 

Студијски програм: Engineering Management, 

http://www.mtu.edu/business/undergraduate/requirements/13-

14_ENGINEERING%20_MANAGEMENT.pdf 

Завршетком студија Инжењерског менаџмента на наведеном факултету, свршени 

студенти стичу знања како из инжењерских тако и из менаџерских дисциплина, што се 

поклапа са циљем студијског програма Инжењерски менаџмент Техничког факултета 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину. Што се тиче предмета менаџерске оријентације на 

Michigan Technological University, School of Business and Economics, они се у знатној 

мери подударају са предметима на нашем факултету, док се незнатна разлика може 

пронаћи међу изборним предметима инжењерске оријентације. 

2. University of Nova Gorica, School of Engineering and Management, 

http://www.ung.si/en/study/school-ofengineering-and-management/, Студијски програм: 

Engineering and Manаgement, 

http://www.ung.si/en/study/school-of-engineering-and-management/study/1GI/ 

Иако студије на наведеном студијском програму трају 6 семестара, предмети 

покривени програмом се у знатној мери подударају са предметима на студијском 

програму Инжењерски менаџмент Техничког факултета “Михајло Пупин“  у 

Зрењанину. 

3. Технически университет – Габрово, Бугарска, Стопански факултет, 

http://umis.tugab.bg/studenti/fakultet_view.php?FakAnot=3, 

Студијски програм: Industrialen menidžm?nt, 

http://umis.tugab.bg/studenti/katedra_plans.php?Spec=110&kod=08&Vipusk=2008 

Студијски програм Индустријски менаџмент на наведеном факултету траје 8 семестара, 

исто као и на студијском програму Инжењерски менаџмент Техничког факултета 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину. Такође, структуре студијских програма оба факултета 

су веома слично конципиране. Главне разлике односе се на шири спектар избора 

страног језика на Стопанском, односно Економском факултету, као и на постојање 

предмета Физичко васпитање. 

4. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, 

http://www.fsb.unizg.hr/?studijski_programi#_Toc73154563, 

Студијски програм: Индустријско инжењерство и менаџмент, 

http://www.fsb.unizg.hr/upisi/noviprogram/Tab_II.pdf 



Главна разлика између наведеног студијског програма и студијског програма 

Инжењерски менаџмент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину је већа 

заступљеност инжењерских предмета на смеру Индустријско инжењерство и 

менаџмент на Факултету за стројарство и бродоградњу. Међутим, примећује се висок 

степен подударности студијских програма. 

5. University of Maribor, Faculty of Organizational Sciences, http://www.fov.uni-

mb.si/Study, Студијски програм: Organization and Management of Business and Work 

Systems, http://www.fov.unimb. 

si/study/business-and-work-systems/undergraduate-professional-higher-education-study 

Компатибилност наведеног студијског програма и студијског програма Инжењерски 

менаџмент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину је значајна. Главна 

разлика између наведеног студијског програма и студијског програма Инжењерски 

менаџмент Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину је већа заступљеност 

предмета менаџерске оријентације на смеру Organization and Management of Business 

and Work Systems. Покретљивост студената студијског програма Инжењерски 

менаџмент - основне академске студије је могућа хоризонтално и вертикално. 

Хоризонтална покретљивост се огледа кроз могућност преласка студената на основне 

академске студије инжењерског менаџмента, које се реализују на другом универзитету 

или факултету у Србији или у иностранству. Вертикална покретљивост се огледа у 

могућности уписа дипломираних инжењера менаџмента на мастер академске студије, 

пре свега, инжењерског менаџмента, на другом универзитету или факултету у Србији 

или у иностранству. 

Студијски програм мастер академских студија Одевно инжењерство нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области одевног инжењерства. 

Садржај овог програма је целовит, свеобухватан и усаглашен са сличним програмима 

на угледним европским и светским високошколским институцијама, као и конкретним 

потребама наше модне и одевне индустрије за одговарајућим профилом образованих 

кадрова. 

Покретљивост студената овог студијског програма је могућа и хоризонтално и 

вертикално. Хоризонтална покретљивост је остварива кроз могућност преласка на 

дипломске академске студије одевног инжењерства на универзитете у Србији или у 

Европи. Вертикална покретљивост се може остварити кроз могућност уписа на 

докторске студије. 

Студијски програм мастер академских студија Одевно инжењерство на другом нивоу 

академских студија, упоредив је и усклађен са акредитованим студијским програмима 

следећих високошколских установа: 

1. Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, http://www.uni-mb.si/ 

Назив студијског програма: Oblikovanje in tekstilni materijali – smer: Inženirsko 

oblikovanje tekstilnih materialov. 

2. University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, http://www.ntf.uni-

lj.si/  

Назив студијског програма: Oblikovanje tekstili. 

3. Technical University of Liberec, Faculty of Textile Engineering, 

http://www.ft.vslib.cz/index.cgi?lan=en 

Naziv studijskog programa: Textile and Clothing Technology – master. 



4.The University of Reutlingen, Germany, Fakultät Textil & Design, 

http://www.td.reutlingen-university.de/. 

5. Kaunas University of Technology, Faculty of Design and Technologies, 

http://internet.ktu.lt/en/scriptas1.asp?meniu=virsus2.html&pirmas=studies/menu. html&antras 

=studies/new2008/about_ktu.html. 

6. Technical University of Lodz, The Faculty of Textile Engineering and Marketing, 

http://www.p.lodz.pl/en/mainen,menu157,list_of_degree_programmes_index.htm7. 

University of Zagreb, Faculty of Textile Technology,http://www.ttf.hr/ 

Студијски програм дипломских академских студија Машинског инжењерства нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области индустријског инжењерства. 

Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и упоредив са програмима 

реномираних високошколских установа у иностранству, а пре свега са европским 

високошколским установама. Дипломске академске студије на овом студијском 

програму трају годину дана, односно два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. По 

завршетку дипломских академских студија студент добија,звање мастер инжењер 

машинства. Квалитет студијског програма је унапређен и међународном сарадњом коју 

је факултет остварио са Тибискус универзитетом из Темишвара, Румунија, University of 

agriculture, Faculty of agricultural engineering, Krakow, Poland; Technical university-Sofia, 

Plovdiv branch, Faculty of mechanical engineering, Plovdiv, Bulgaria; „Aurel Vlaicu” 

University of Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania; Универзитет у Нишу, 

Машински факултет, Ниш, Универзитет Источно Сарајево, Машински факултет 

Источно Сарајево, Б&Х, Република Српска; Универзитет «Ст. Климент Охридски«, 

Технички факултет, Битола, Македонија. Студијски програм мастер студија 

Машинског инжењерства је упоредив са сличним програмима на следећим иностраним 

високошколским установама: 

1. PT Milano, Politehnika, http://didattica.polito.it/scudo/modulistica en.htm 

2. PT Torino, Politehnika, http://pesiwa12.vett.polim.it ПолитехникаТорино, 

хттп://дидаттица.полито.ит/сцудо/модулистица_ен.хтмл 

3. Чешки технички универзитет у Прагу, http://www2.fs.cvut.cz/web/ 

Мастер академске студије, као и основне академске студије Инжењерства заштите 

животне средине на ЕУ унивезитетима, у највећем броју случајева везане су и 

ослоњене за неку од научних области као што су: грађевина, хидрологија, биологија, 

или екологија, док су заједничке студије Инжењерства заштите животне средине 

јединствене, високо интердисциплинарне и мултидисциплинарне. Студенти се на 

Факултету техничких наука у Новом Саду и Техничком факултету „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину уписују директно од прве године на студијску групу Инжењерство заштите 

животне средине. 

- Унивезитет Tuhh, Немачка 

http://www.tuhh.de/education/master/environmental_engineering/course.html 

- Унивезитет Tufts 

http://ase.tufts.edu/cee/courses/main.asp 

- Унивезитет Notingem 

http://www.nottingham.ac.uk/chemenv/postgrad/course-

list.php?code=000952&page_var=c_det 



- Универзитет Imperial, Velika Britanija 

http://www3.imperial.ac.uk/pgprospectus/areasofstudy/atozlistofstudyareas/civilandenvironm

entalengineering 

/postgraduatecourses/environmentalengineeringcluster/mscinenvironmentalengineering 

Иако систем студирања на наведеним образовним институцијама предвиђа две године 

дипломских студија, најчешће се ради о систему-модулу 3 године основних + 2 године 

академских студија, Факултет техничких наука у Новом Саду и Технички факултет 

„Михајло Пупин“ у Зрењанину су се определили, ради што боље укупне усклађености, 

на модул 4+1. На овај начин се постиже висок степен усклађености са поменутим 

програмима, у смислу укупног трајања, освојених бодова и предмета који студенти 

слушају, а самим тим и у смислу образовања, стечених знања и компетенције 

студената. 

Студијски програм мастер академских студија ИНФОРМАТИКА И ТЕХНИКА У 

ОБРАЗОВАЊУ нуди студентима најновија стручна и научна знања из педагошки 

адаптираних сазнања из информатике и технике. Студијски програм је савремено 

конципиран, усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских 

установа у иностранству, а пре свега са европским високошколским установама. 

Мастер академске студије на овом студијском програму трају једну годину, односно 

два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. По завршетку мастер академских студија студент 

добија звање Мастер професор информатике и технике. Студијски програм мастер 

студија усаглашен је са мастер програмима на следећим иностраним високошколским 

установама: 

1. Свеучилиште у Ријеци, Филозофски факултет, https://www.ffri.hr/ 

2. Свеучилиште у Сплиту.Природословно математички факултет, http://www.pmfst.hr/ 

3. Универзитет Комненсков у Братислави, Факултет за математику, физику и 

информатику, http://www.fmph.uniba.sk/ 

Студијски програм мастер академских студија Информационе технологије у е-

управи и пословним системима нуди студентима најновија стручна и научна знања из 

области е-управе, интернет пословања и примене информационо комуникационих 

технологија у великим пословним системима. Студијски програм је савремено 

конципиран, усаглашен и упоредив са програмима реномираних високошколских 

установа у иностранству, а пре свега са европским високошколским установама. 

Дипломске академске студије на овом студијском програму трају једну годину, односно 

два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. По завршетку дипломских академских студија 

студент добија звање дипломирани инжењер информационих технологија – мастер. 

Студијски програм дипломских студија Информационе технологије у е-управи и 

пословним системима је упоредив са сличним програмима на следећим иностраним 

високошколским установама: 

1. University of Vienna, Vienna, Austria, Master Programmes, Business Informatics 

http://studieren.univie.ac.at/index.php?id=636&tx_spl_pi1[showUid]=46&cHash=a7a21de19

b 

2. Dublin City University, School of Computing, Dublin, Ireland, European M.Sc. in Business 

Informatics 

http://www.computing.dcu.ie/prospective/postgraduate/europeanmbi/ 

3. University of Mainnheim, Mainnheim, Germany, Master in Business Informatics 



http://www.wi.uni-mannheim.de/158+M52087573ab0.html 

Студијски програм мастер академских студија Информационе технологије нуди 

студентима најновија стручна и научна знања из области информационих технологија. 

Студијски програм је савремено конципиран, усаглашен и упоредив са програмима 

реномираних високошколских установа у иностранству, а пре свега са европским 

високошколским установама. Мастер академске студије на овом студијском програму 

трају једну годину, односно два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. По завршетку мастер 

академских студија студент добија, у зависности од изабраних изборних подручја, 

звање мастер инжењер информационих технологија – професор, или мастер инжењер 

информационих технологија. Квалитет студијског програма је унапређен и 

међународном сарадњом коју је факултет остварио са Тибискус универзитетом из 

Темишвара, Румунија. Студијски програм мастер студија Информационе технологије је 

упоредив са сличним програмима на следећим иностраним високошколским 

установама: 

1. Факултет за информатику, Политехнички универзитет у Мадриду, Шпанија. 

http://www.fi.upm.es/docs/estudios/postgrado-

admision/391_horario_master_tecnologias_de_la_informacion_07_08.pdf 

2. Департман за информационе технологије, Национални универзитет Ирске, Галвеј, 

Ирска. 

http://www.it.nuigalway.ie/programsinIT/programs.asp?ProgID=7 

3. Факултет за информатику, Универзитет у Единбургу, Шкотска, Велика Британија. 

http://www.inf.ed.ac.uk/teaching/years/msc/courseguide07.html#csse 

Студијски програм Инжењерски менаџмент – мастер академске студије је целовит и 

свеобухватан и нуди најновија стручна сазнања из одговарајуће области. Програм је 

такође усаглашен са другим студијским програмима мастер академских студија на 

Техничком факултету “Михајло Пупин“  у Зрењанину. Студијски програм је 

конципиран тако да прати савремене светске токове и стање струке у одговарајућем 

образовно-научном пољу и усклађен је са програмима иностраних високошколских 

установа, а пре свега са европским високошколским установама. Из наведеног 

произилази да је студијски програм такође лако упоредив са сличним програмима на 

иностраним високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног 

простора. Мастер академске студије на овом студијском програму трају годину дана 

односно два семестра и носе 60 ЕСПБ бодова. По завршетку мастер академских студија 

студент добија звање мастер инжењера менаџмента. Покретљивост студената овог 

смера студија је могућа хоризонтално и вертикално. Хоризонтална покретљивост се 

огледа кроз могућност преласка на дипломске академске студије инжењерског 

менаџмента у Србији или Европи, док се вертикална покретљивост огледа у 

могућности уписа на докторске академске студије, пре свега, инжењерског менаџмента 

у складу са правилима студија. Квалитет студијског програма је унапређен и 

међународном сарадњом коју је Факултет остварио са Тибискус универзитетом из 

Темишвара, Румунија. 

Табела  4.1.  Листа  свих студијских  програма  који  су  акредитовани  на  

високошколској установи са укупним бројем уписаних студената на свим  

годинама студија у текућој и претходне 2 школске године 
 

Р.б. 
Назив студијског 

програма и поље 

*Укупно 

акредитован

Укупно уписани број студената на 

свим годинама студија у последње 3 



број 

студената 

 

године   

2012/13 2013/14 2014/15 

ОAС - Основне академске студије  

1. Информационе 

технологије 

320 405 390 318 

2. Менаџмент 

информационих 

технологија 

200 - - 18 

3. Информатика и техника 

у образовању 

80 - 25 18 

4. Инжењерски менаџмент 320 424 361 292 

5. Машинско  

инжењерство/ 

Индустријско 

инжењерство 

160 134 115 86 

6. Одевно инжењерство/ 

Одевне технологије 

160 123 124 113 

7. Инжењерство заштите 

животне средине 

140 55 66 79 

8. Индустријско 

инжењерство у 

експлоатацији нафте и 

гаса 

200 - 50 49 

 Укупан број студената 

(ОAС) 
1580 1141 1131 973 

  *  број студената одобрен акредитацијом помножен са бројем година трајања  

студијског програма 
 

Р.б. 
Назив студијског 

програма и поље 

Укупно 

акредитован

број 

студената 

 

Укупно уписани број студената на 

свим годинама студија у последње 3 

године   

2012/13 2013/14 2014/15 

МAС - Мастер академске студије 

1. Информационе 

технологије 
32 33 31 23 

2. Индустријско 

инжењерство / 

Машинско инжењерство 

32 22 23 17 

3. Инжењерски менаџмент 32 30 32 30 

4. Одевне технологије 16 13 16 12 

5. Информатика и техника 

у образовању 
35 35 35 32 

6. Информационе 

технологије у 

пословним системима и 

е-управи 

32 36 24 16 



7. Инжењерство заштите 

животне средине 
10 1 2 - 

 Укупан број студената 

(MAС) 
189 170 163 130 

   

Р.б. 
Назив студијског 

програма и поље 

Укупно 

акредитован

број 

студената 

 

Укупно уписани број студената на 

свим годинама студија у последње 3 

године   

2012/13 2013/14 2014/15 

ДС - Докторске студије 

1. Инжењерски менаџмент 12 7 16 25 

 Укупан број студената 

(ДС) 
12 7 16 25 

   

Р. 

б. 

 

*Ниво 

студија 

Број 

програма 

Укупно 

акредитован

број 

студената 

Укупно уписани број студената на све 

године студија у последње 3 године   

2012/13 2013/14 2014/15 

1. OAС 8 1580 1141 1131 973 

2. MAС 7 189 170 163 130 

3. ДС 1 12 7 16 25 

Табела 4.2. Број и проценат  дипломираних студената 

*Ниво 

студија 

2012/13 2013/14 2014/15 

уписани диплом. % уписани диплом. % уписани диплом. % 

OAС 284 110 38.73 259 159 61.39 280 137 48.93 

MAС 170 109 64.12 163 108 66.26 130 119 91.54 

ДС 7 - - 12 -  6 - - 

Укупно 461 219 47.51 434 267 61.52 416 256 61.54 

Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године 

*Ниво 

студија 

2012/13 2013/14 2014/15 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

Број 

дипломи- 

раних 

Просечно 

трајање 

студија 

OAС 110 4.92 259 5.60 280 6.33 

MAС 109 1.38 108 1.54 130 1.45 

ДС - - - - - - 

Укупно 219 6.3 367 7.14 410 7.78 

Прилози 

Прилог  4.1.  Анализа  резултата  анкета  о  мишљењу  дипломираних  студената  о 

квалитету студијког програма и постигнутим исходима учења. 

Prilog%204.1.%20Izvestaj%20diplomirani%202013-15.pdf
Prilog%204.1.%20Izvestaj%20diplomirani%202013-15.pdf


Прилог 4.2. Анализа  резултата  анкета  о  задовољству  послодаваца  стеченим 

квалификацијама дипломаца. 

Prilog%204.2.%20Izvestaj%20poslodavci%202013-15.pdf
Prilog%204.2.%20Izvestaj%20poslodavci%202013-15.pdf


Стандард 5: Квалитет наставног процеса  
Опис тренутне ситуације 

Квалитет наставног процеса на Факултету обезбеђује се кроз интерактивност наставе, 

укључивање примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење 

и поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и 

предузимање потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на 

одговарајућем нивоу.  

Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају професионално 

и имају коректан однос према студентима. План и распоред наставе (предавања и 

вежби) усклађени су са потребама и могућностима студената, познати су пре почетка 

одговарајућег семестра и доследно се спроводе. Настава је организована уз обавезно 

укључивање примера из праксе, студенти се подстичу на размишљање и креативност, 

самосталност у раду и примену стечених знања. Све већи број студијских програма 

организује студентску праксу која се реализује у релевантним институцијама, чиме се 

обезбеђују исходи дефинисани као практичне компетенције студената. 

(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Single/letnja-strucna-praksa) 

За сваки предмет је пре почетка семестра утврђен и доступан студентима план рада 

који укључује: основне податке о предмету (назив, година, број ЕСПБ бодова, услови 

похађања наставе); циљеве предмета; садржај и структуру предмета; план и распоред 

извођења наставе (предавања и вежбе); начин оцењивања на предмету; уџбенике, 

односно обавезну и допунску литературу; податке о наставницима и сарадницима 

ангажованим на реализацији наставе на предмету. 

(http://www.tfzr.uns.ac.rs/upis/studijski-programi) 

Спровођење плана и распореда наставе, као и планова рада на појединачним 

предметима, редовно се прати и анализирају и предузимају корективне мере уколико 

дође до одступања. Квалитет наставе на појединачним предметима редовно се прати и 

оцењује и предузимају се корективне мере за његово унапређење. На основу резултата 

анализе реализације наставе, наставници и сарадници, који се не придржавају плана 

рада на предмету или не постижу одговарајући квалитет предавања и вежби, бивају 

упозорени на потребу побољшања и обезбеђују им потребно усавршавање. 

На основу детаљне анализе курикулума акредитованих студијских програма који се 

реализују на Техничком факултету „Михајло Пупин“  у Зрењанину Универзитета у 

Новом Саду, може се закључити да су њихови садржаји, као и наставне методе за 

њихову реализацију у функцији постизања циљева тих студијских програма и њихових 

исхода учења. Однос различитих облика наставних активности (предавања, аудиторне 

вежбе, самосталне вежбе, лабораторијске вежбе и други облици наставе) које изводе 

наставници и сарадници Факултета је уравнотежен. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ подстиче развој кадрова у циљу стицања 

активних компетенција наставника типичних за високошколске установе, као и 

стицање стручних компетенција, путем финансирања учешћа на научним 

конференцијама у земљи и у иностранству, на редовној бази са утврђеним годишњим 

износом средстава под једнаким условима за све наставнике и сараднике. Такође, за 

сваки наставни предмет Факултет сваке године издваја финансијска средства за 

набавку литературе за сваки наставни предмет, по избору предметних наставника. Кроз 

разне видове сарадње са другим домаћим и страним високошколским установама 

(претежно кроз реализацију заједничких пројеката и конференција), обезбеђени су 



додатни видови едукације наставника и сарадника Факултета у циљу стицања додатних 

педагошких компетенција. 

Квалитет наставника и сарадника на Техничком факултету „Михајло Пупин“ 

обезбеђује се кроз континуиране активности Факултета у вези са ангажовањем 

неопходног броја наставника и сарадника за реализацију студијских програма и кроз 

утврђивање и спровођење дугорочне стратегије развоја и политике квалитетне 

селекције младих кадрова. Један од основних показатеља квалитета наставе је квалитет 

наставника и сарадника који се обезбеђује спровођењем процедура избора у 

наставничка и сарадничка звања, кроз вредновање њихових резултата у оквиру научно-

истраживачких пројеката путем поступака формативне евалуације на Факултету. 

Реализација и квалитет наставе, наставника и сарадника континуирано се прате кроз 

студентску евалуацију која се спроводи пред крај сваке школске године чији су 

резултати  јавни и доступни су у библиотеци Факултета. 

На техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину су Правилником о обезбеђењу 

квалитета и самовредновању, утврђени поступци за реализацију и контролу наставног 

процеса. Распоред наставних активности за све студијске програме у текућем семестру 

се благовремено објављује на веб страници Факулета и усаглашен је са осталим 

обавезама студената. 

(http://www.tfzr.uns.ac.rs/Rasporedi, http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/kalendar-rada.pdf) 

Катедре се брину о редовности и регуларности извођења наставе на свим студијским 

програмима. Сваки студент преко апликације за електронску пријаву испита ( 

http://zpupin.tfzr.uns.ac.rs/ssluzba/) има увид у распоред испитних активности, добија 

обавештења из Студентске службе и предметних наставника о резултатима 

предиспитних и испитних активности, електронским путем пријављује испите, има 

увид у електронску књигу положених испита, и слично. 

(http://zpupin.tfzr.uns.ac.rs/ssluzba/) Студентске анкете могу да укажу на непоштовање 

интерних стандарда обезбеђења квалитета наставног процеса. Анализа и процена 

тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, захтеве и очекивања. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане 

циљеве, захтеве и oчекивања 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину испуњава захтеве овог стандарда, 

јер:  

1. Наставници и сарадници Факултета имају професионалан и коректан однос према 

студентима у току извођења наставе, као и у току осталих активности везано за 

успешно полагање испита, 

2. На свим студијским програмима распоред наставних активности се објављује на 

сајту факултета (пре почетка наставе), усклађен је са осталим обавезама и потребама 

студената и доследно се спроводи, 

3. Распоред испита се објављује на сајту Факултета: за све рокове (пре почетка 

септембарског испитног рока и ускађен је са потребама студената. 

4. Настава је интерактивна, а одређени број часова се изводи у лабораторијама 

Факултета у мањим групама где се подстиче самостални рад студената, 

5. На сајту Факултета су за сваки предмет објављени: циљеви предмета, методе наставе, 

начин оцењивања, начин вредновања појединих предиспитних и испитних обавеза, 

потребна литература, структура предмета, као и основни подаци о наставницима и 

сарадницима, 



6. Катедре се брину о редовности и регуларности наставе на свим студијским 

програмима. 

SWOT анализа 

СНАГЕ 

- Информисаност структуре предмета ++ 

- Списак потребне литературе доступан на сајту Факултета +++ 

- Поштовање распореда наставе +++ 

- Коришћење савремених техничких средстава у настави ++ 

- Стављање акцента предавања на посебно сложене делове градива +++ 

- Интерактивност наставног процеса ++ 

- Адекватна величина наставних група ++ 

- Редовност студената на предавањима и вежбама ++ 

- Постојање предиспитних консултација ++ 

- Уравнотеженост распореда полагања испита ++ 

- Евиденција о одржаним испитима +++ 

СЛАБОСТИ 

- Недостатак опремљених лабораторија за извођење вежби/+ 

- Мање времена се посвећује студентима са слабијим постигнућима у наставној групи/+ 

- Лошија посећеност предавањима и вежбама у време одржавања колоквијума на 

другим 

предметима/++ 

- Не вођење евиденције о присуству на свим предметима/+ 

- Не постојање распореда предиспитних консултација за све предмете/+ 

- Неадекватно бодовање активном присуству настави на свим предметима/+ 

ШАНСЕ 

- Повећати контролу присуства настави/+++ 

- Направити план рада са студентима са нижим степеном предзнања++ 

- Факултет подстиче међународну сарадњу, размену наставника и студената као и 

реализацију међународних пројеката+++ 

ОПАСНОСТИ 

- Начин оцењивања (систем бодовања) /+ 

- Недовољна посећеност настави/+ 

- Обученост наставника за примену савремених видова наставе/+ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

- Организовати додатну едукацију наставног особља о вештини комуникације  и новим 

облицима наставе. 

- Редефинисати анкетне упитнике, 



- Радити на опремању и осавремењавању постојећих лабораторија, 

- Омогућити допунску помоћ у савладавању градива мање успешним студентима и 

даровитим студентима 

 

Прилози 

Прилог 05.1 - Анкете студената о квалитету наставног процеса 

Прилог 05.2 - Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда 

наставе 

Документ у прилогу:  

• Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе 

• Распоред часова 

Прилог 05.3 - Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних 

компетенција наставника и сарадника 

Документ у прилогу: 

• Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и  заснивања радног односа 

сарадника 

• Правилник  о поступку за стицање звања и заснивање радног односа наставника 

• Правилник о условима и начину стицања звања истраживача 

• Правилник о ауторским хонорарима 

Prilog%205.1.%20i%2010.2.%20Analiza%20rezultata%20ankete%20studenata.pdf
Prilog%205.2.%20Procedure%20i%20postupci.pdf
Prilog%205.2.%20Procedure%20i%20postupci.pdf
Dokument%20uz%20prilog%205.2.%20Pravilnik%20o%20izvođenju%20nastave.pdf
Dokument%20uz%20prilog%205.2.%20Raspored%20casova.pdf
Prilog%205.3.%20Dokaz%20o%20sprovedenim%20aktivnostima.pdf
Prilog%205.3.%20Dokaz%20o%20sprovedenim%20aktivnostima.pdf
Dokument%20uz%20Prilog%205.3.%20Pravilnik%20%20o%20sticanju%20zvanja%20saradnika.pdf
Dokument%20uz%20Prilog%205.3.%20Pravilnik%20%20o%20sticanju%20zvanja%20saradnika.pdf
Dokument%20uz%20prilog%205.3.%20Pravilnik%20o%20sticanju%20zvanja%20nastavnika.pdf
Dokument%20uz%20prilog%205.3.%20Pravilnik%20o%20istrazivacima.pdf
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Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког 
и стручног рада  
Опис тренутне ситуације 

Технички факултет „Михјало Пупин“ у Зрењанину,  Универзитет у Новом Саду 

(Факултет) у своме раду у потпуности остварује интегритет и јединство 

научноистраживачког, уметничког и стручног рада. Као доказ високог 

научноистраживачког потенцијала је и доказ о акредитацији Факулетата за научно 

истраживачки рад.  Технички факултет „Михајло Пупин“ је 19.06.2012. успешно 

акредитован од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја као 

државни факултет у области природно-математичких, техничко-технолошких, 

биотехничких и других друштвених наука - информационе и комуникационе 

технологије, информатика и рачунарство, методика наука и технологије образовања, 

менаџмент, текстилно-одевне технологије, машинство, заштита животне средине и 

политехника, и за обављање научноистраживачке делатности (у мaрту 2016. гoдинe 

предата је комплетна документација за нови круг акредитације за обављање 

научноистраживачке делатности). 

Факултет континуирано припрема, реализује и ажурира научноистраживачке и стручне 

врсте програма. Јединство образовног, научноистраживачког, уметничког и стручног 

рада огледа се у повезаности наставног, научноистраживачког и стручног потенцијала – 

велики број наставника и сарадника истовремено је укључено у научноистраживачки 

рад и у стручне примене у предузећима. Наставници и сарадници, запослени у овој 

високошколској институцији, свој научноистражовачки рад реализују значајним делом 

и кроз учешће у националним и међународним научним пројектима. 

Факултет систематски надзире, прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 

запослених наставника и сарадника, а садржај и резултати научних, истраживачких и 

стручних активности усклађени су са стратешким циљем саме установе, као и уопште, 

националним и европским стандардима и циљевима високог образовања.   

Установа подстиче наставнике и сараднике да се интезивно баве научно-

истраживачким радом и повећају број научних публикација. Истраживачке методе, 

знања и резултате истраживања Факултет у значајној мери интегрише у своје наставне 

програме. Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада 

наставника и сарадника путем „Картона научног радника“ који представља јединствену 

базу научног потенцијала Аутономне покрајине Војводине (http://apv-nauka.ns.ac.rs/). 

Број публикованих чланака у часописима са SCI листе стално расте, као и број 

остварених цитата, што на најбољи начин потврђује квалитет остварених резултата 

научно-истраживачког рада (видети табелу 6.4.: Број и списак SCI/SSCI индексираних 

радова по годинама за претходни трогодишњи период; видети табелу 6.3.: Збирни 

преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у претходној 

календарској години према критеријумима Министраства). 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања 

Технички факултет „Михјало Пупин“ у Зрењанину,  Универзитет у Новом Саду 

(Факултет) остварује циљеве и испуњава стандарде постављене стандардом 6, с 

обзиром да: 



- Факултет анализира организацију и ресурсе за остваривање научних истраживања и 

показује да постојеће структуре за реализацију научноистраживачког рада одговарају 

нормативима.  

- На Факултету се у оквиру Годишњег плана рада, усваја Годишњи програм 

научноистраживачке делатности - Годишњи план и Годишњи извештај (усвојен на 

седници Наставно-научног већа Факултета и седници Савета Факултета).   

- Факултет научноистраживачки рад организује у оквиру: пројеката које одобрава и 

финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, 

пројеката које одобрава и финансира Покрајински секретаријат за науку и технолошки 

развој, пројеката које финансирају директни корисници истраживања (привредне 

организације, јавна и комунална предузећа), међународних научноистраживачких и 

стручних пројеката, самосталног рада наставника и сарадника у лабораторијама 

Факултета и докторских студија.  

- Ова високошколска установа води евиденцију о наставницима и сарадницима, 

учесницима у научноистраживачким пројекатима које финансира Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Покрајински секретаријат за 

науку и технолошки развој.  Највећи број наставника и сарадника је укључено у 

пројекте које финансира Министарство просвете и науке и то у категоријама: основних 

истраживања, технолошког развоја и иновационих пројеката. Такође, наставници 

Факултета укључени су у реализацију неколико међународних пројеката. У табели 6.1 

дат је преглед  научноистраживачких  пројеката  чији  су  руководиоци  наставници  

стално  запослени у високошколској установи; у табели 6.2 је дат списак  наставника  и  

сарадника  запослених  у  високошколској установи, учесника у текућим домаћим и 

међународним пројектима. У табели 6.5. да је списак објављених докторских 

дисертација у високошколској установи у претходне три школске године. 

-  Факултет интегрише истраживачке методе и резултате истраживања у наставне 

програме академских и докторских студија. Сходно наведеном, пре свега нека техничка 

решења настала кроз пројекте технолошког развоја су постала експериментална 

постројења која су почела да се користе у пракси и у наставне сврхе и стандардни 

софтверски пакети које су студенти користили у току студија. 

- Факултет подстиче своје запослене да се активно баве научним, истраживачким, 

уметничким и професионалном радом и да објављују резултате свога рада. Један од 

подстицајних облика је и организовање традиционалних домаћих и међународних 

научних конференција и скупова од стране Факултета. Научни скупови у организацији 

Факултета: 

1. Међународни симпозијум EMC-Engineering Management and Competitiveness 

2. Међународна конференција Информационе технологије и развој образовања ИТРО 

3. Urban Eco Conference 

4. International Сonference on Applied Internet and Information Technologies 

5. International Сonference Industrial Engineering And Environmental Protection 

(Индустријско инжењерство и заштита животне средине) 

6. Textile Science and Economy (Текстилна наука и привреда) 

- Факултет је успоставио и друге врсте подршке наставницима и сарадницима за 

бројност и квалитет публикација у реномираним часописима, а то су различите награде 

за научне резултате кроз финасирање учешћа на научним конференцијама. У прилогу 

6.1. дат је преглед награда и признања наставника, сарадника и студената за остварене 



резултате у научноистраживачком раду, у прилогу 6.2. да је садашњи однос наставника 

и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број наставника и сарадника на 

високошколској установи., и у прилогу 6.3. је дат садашњи однос  броја  SCI-

индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број наставника и сарадника на 

високошколској установи. 

- Избор и именовање наставника и ментора на студијском програму Докторских 

академских студија обавља се у складу са Правилником о начину и поступку заснивања 

радног односа и стицању звања наставника Универзитета у Новом Саду, односно, 

Правилником о организацији и начину извођења наставе на студијском програму 

докторских академских студија који је потпуно усклађен са важећим стандардима за 

акредитацију студијских програма докторских студија у оквиру образовно-научног 

поља. У табели 6.7. дат је списак ментора према тренутно важећим стандардима који се 

односи на испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно 

образовноуметничког поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број 

наставника на високошколској установи. 

- Факултет се одликује богатом и интензивном међународном сарадњом, што 

потвруђује међународним пројектима, уговорима са иностраним институцијама, и 

студијским боравцима наставног кадра Факултета на иностраним ВШУ. 

-  Ради квалитетног обављања образовно научне делатности, установа обавља и 

издавачку делатност. Поступак за издавање уџбеника, приручника и других облика 

стручних и научних публикација регулише се Правилником о издавачкој делатности 

Факултета. Посебан облик издавачке делатности су часописи ITRO Journal, Journal of 

Engineering Management and Competitiveness (JEMC), E-Society Journal Research and 

Applications, као и зборници радова са конференција и скупова. 

SWOT анализа  

Снаге 

- Факултет акредитован као научна установа код Министарства просвете и науке за 

подручја његовог деловања /++ 

- Потпуна усаглашеност образовног, уметничког, научноистраживачког рада, која се 

манифестује двосмерном релацијом наука-настава-трансфер знања/+++ 

- Оцењивање квалитета истраживачког рада наставника и сарадника путем „Картона 

научног радника и примена важећих критеријума приликом избора у звања и 

одређивање менторства за докторске дисертације /+++ 

- Сви научни и стручни пројекти које организује Факултет пролазе одговарајуће 

рецензије /++ 

- Стално усавршавање наставних садржаја предмета /+++ 

- Обезбеђен стални и неометан приступ различитим врстама информација у 

електронском облику као и информационим технологијама које се у значајном обиму 

могу користити  у научно-истраживачке и образовне сврхе /++ 

- Сопствена издавачка делатност /+++ 

- Утврђени критеријуми за суфинансирање учешћа наставника и сарадника на научним 

скуповима /++ 

- Брига о научном подмлатку, изражена бројем младих сарадника, њиховом 

укључивању на докторске студије и у наставни процес и научноистраживачке пројекте 

/+++ 



- Започети процеси модернизације наставе и развој курсева за континуално 

професионално усавршавање, учешће наше институције у програмима Ceepus, Еrasmus 

Mundus, Erasmus +, Campus Europae /++ 

Слобости 

- Недовољно адекватне лабораторијске опреме и  простора за подизање обима и 

квалитета извођења научноистраживачког рада /++ 

- Постојећи извори финансирања нису довољно мотивишући за младе истраживаче /++ 

- Недостатак моћних рачунарских ресурса који би били јавно доступни /++ 

- Још увек недовољно остварени резултати наставника и сарадника мерени бројем 

радова на СЦИ листи /++ 

- Генeрални недостатак сарадње са индустријом /++  

- Мала мобилност наставног и истраживачког кадара између Факултета и 

истраживачких института у оба смера / +  

- Непостојање институционалних механизама за стимулацију сарадње са привредом 

/+++ 

Могућности 

- Едукација наставника и сарадника Факултета у општој методологији истраживања /++ 

- Покретање нових пројеката /+++ 

- Набавка додатне лабораторијске и друге потребне опреме за интензивније 

укључивање наставног особља и студената у експериментална истраживања /+++ 

- Израдити програм за развој научног подмлатка /++ 

- Отварање евроспског и светског образовног простора за размену наставника и 

сарадника /++ 

- Критеријуми за напредовање наставника могу подстицати квалитетније резултате у 

научним истраживањима на SCI нивоу публиковања /++ 

Опасности 

- Ограниченост простора, лабораторијских и људских ресурса за адекватну реализацију  

различитих делатности из домена научноистрживачког рада/   ++ 

- Низак ниво издвајања државе за научно истраживачи рад ++ 

- Економска криза која успорава развој друштва у смислу коришћења капацитета 

научних радника у развоју различитих области у сарадњи са приватним и јавним 

сектором и са индустријом и успорава могућност повлачења средстава из иностранства/ 

+++  

Предлози мера за унапређење квалитета научноистраживачког, уметничког и 

стручног рада 

1. Боља синхронизација научних истраживања на Факултету између различитих 

области истраживања и вредновање резултата научно-истраживачког рада на нивоу 

публикација у часописима са SCI листе (стално подизање нивоа компетентности 

наставника и сарадника Факулета) 

2. Организовати активности на подизању рејтинга часописа које издаје Факултет 

3. Посветити већу пажњу пријављивању за националне научноистраживачке и 

међународне пројекте, ради учешћа већег броја наставника и сарадника 



4. Потребно је учинити напоре да се у оквиру пројеката који се реализују, набаве нови 

уређаји који ће омогућити даље побољшање квалитета резултата НИР-а. 

 

Табела 6.1. Назив и број текућих научноистраживачких/уметничких пројеката 

чији  су руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи 

Редни 

број 

Назив и евиденциони број 

пројекта 

Домаћи (Д) и 

међународни (М) 

Назив 

финансијера 

Број учесника 

на пројекту 

1. 

„Развој софтверских алата за 

анализу и побољшање пословних 

процеса“ / ТР32044  

(Д) 

Министарство за 

науку и 

технолошки развој 

Републике Србије 

8 учесника 

2. 

„Развој стохастичког модела 

утврђивања елемената времена 

рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску 

производњу у 

металопрерађивачкој индустрији 

и у процесима рециклаже“  / TР 

35017 

(Д) 

Министарство за 

науку и 

технолошки развој 

Републике Србије 

7 учесника 

3. 

„Одрживи развој технологија и 

опреме за рециклажу моторних 

возила“ / ТР 35033 

 

(Д) 

Министарство за 

науку и 

технолошки развој 

Републике Србије 

5 учесника 

4. 

„Рационално коришћење отпадне 

топлоте у процеснојиндустрији у 

циљу  одрживог развоја“ / 114-

451-3888/2013-03 

(Д) 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 

4 учесника 

5. 

„Рационално коришћење отпадне 

биомасе житарица за производњу 

топлотне енергије и грејање у 

циљу одрживог развоја“ / 114-

451-1510/2014-0 

(Д) 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 

4 учесника 

6. 

„Веб портал енергетског 

менаџмента општина са 

примером портала општине 

Бечеј“ / 114-451-3836/2013-03 

(Д) 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 

8 учесника 

7. 

„Распростирање аерозагађења са 

контаминирајућим утицајима у 

акцидентним ситуацијама на 

индустријским постројењима у 

АП Војводини” / 114-451-

6036/2013-02 

(Д) 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 

5 учесника 

8. 

„Веб портал за мониторинг 

здравствено спортско 

рекреативних аспеката 

студентске популације“ / 114-

451-839/2015-01 

(Д) 

Покрајински 

секретаријат за 

науку и 

технолошки развој 

6 учесника 

9. „Едукацијом до посла“  (Д) 
Министарство 

омладине и спорта  
10 учесника 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити уговоре 

 

 



Табела 6.2. Списа наставника и сарадника запослених у високошколској установи, 

учесника у текућим међународним и домаћим пројектима 

Редни 

број 
Име презиме Звање Назив пројекта 

1.  Драгица Радосав 
редовни 

професор 

„Веб портал енергетског менаџмента општина 

са примером портала општине Бечеј“, 

„Едукацијом до посла“, „Веб портал за 

мониторинг здравствено спортско 

рекреативних аспеката студентске популације“ 

2.  Ивана Берковић 
редовни 

професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“ 

3.  Mиодраг Ивковић 
редовни 

професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“, „Едукацијом 

до посла“, „Веб портал за мониторинг 

здравствено спортско рекреативних аспеката 

студентске популације“ 

4.  Владимир Бртка 
ванредни 

професор 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“, “Cross-border 

access infrastructure to high - level education 

through web - casts (EduWebCast)“, „Едукацијом 

до посла“ 

5.  Весна Макитан доцент 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“, “Cross-border 

access infrastructure to high - level education 

through web - casts (EduWebCast)“ 

6.  Жељко Стојанов доцент 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“, “Sustaining 

Excellence in Mathematical Education“,„Веб 

портал енергетског менаџмента општина са 

примером портала општине Бечеј“, 

„Едукацијом до посла“ 

7.  Далибор Добриловић доцент 

„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“, “Cross-border 

access infrastructure to high - level education 

through web - casts (EduWebCast)“, “Sustaining 

Excellence in Mathematical Education“,„Веб 

портал енергетског менаџмента општина са 

примером портала општине Бечеј“ 

8.  Елеонора Бртка доцент 
„Развој софтверских алата за анализу и 

побољшање пословних процеса“ 

9.  Јасмина Пекез доцент 

„Развој технолoгије израде облоге и језгра на 

бази домаћих сировина за производњу 

специјалних обложених електрода намењених 

за електролучно заваривање челика“, „Веб 

портал енергетског менаџмента општина са 

примером портала општине Бечеј“ 

10.  Василије Петровић 
редовни 

професор 

“Развој нових и унапређење постојећих 

технолошких поступака производње техничких 

текстилних материјала“, “The analysis of 

innovation and cooperation ability and 

development opportunities of SMEs in the Serbian-

Romanian crossborder area inspired by the 

cultural heritage of the Serbian and Romanian 

people  - BANAT FASHION“ 

11.  Марија Пешић асистент 

“Развој нових и унапређење постојећих 

технолошких поступака производње техничких 

текстилних материјала“, “The analysis of 

innovation and cooperation ability and 

development opportunities of SMEs in the Serbian-



Romanian crossborder area inspired by the 

cultural heritage of the Serbian and Romanian 

people  - BANAT FASHION“ 

12.  Мирослав Ламбић 
редовни 

професор 

„Испитивање енергетске ефикасности 

фотонапонске соларне електране снаге од 2 кW  

у реалним условима рада током целе године“, 

„Рационално коришћење отпадне биомасе 

житарица за производњу топлотне енергије и 

грејање у циљу одрживог развоја“ 

13.  Вјекослав Сајферт 
редовни 

професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 

рециклаже“, „Дизајнирање и моделовање 

специфичних особина наноструктурних 

узорака“ 

14.  Звонко Сајферт 
редовни 

професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 

рециклаже“ 

15.  Дејан Ђорђевић 
редовни 

професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 

рециклаже“, “Sustainable development of an 

research center in Banat region and Danube flow 

area through scientific research and 

environmental simulation tools to asses and 

evaluate potential threats“ 

16.  Драган Ћоћкало 
ванредни 

професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 

рециклаже“ 

17.  Милан Николић 
редовни 

професор 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 

рециклаже“, „Одрживи развој технологија и 

опреме за рециклажу моторних возила“, “The 

analysis of innovation and cooperation ability and 

development opportunities of SMEs in the Serbian-

Romanian crossborder area inspired by the 

cultural heritage of the Serbian and Romanian 

people  - BANAT FASHION“,“Sustainable 

development for Banat region by means of 

academic education and scientific research & 

development in transboundary air quality 

monitoring issues – banat аir“,“Sustainable 

development of an research center in Banat region 

and Danube flow area through scientific research 

and environmental simulation tools to asses and 

evaluate potential threats“,„Распростирање 

аерозагађења са контаминирајућим утицајима у 

акцидентним ситуацијама на индустријским 

постројењима у АП Војводини” 

18.  Сања Станисављев асистент 

„Развој стохастичког модела утврђивања 

елемената времена рада производног циклуса и 

њихова оптимизација за серијску производњу у 

металопрерађивачкој индустрији и у процесима 



рециклаже“ 

19.  Љиљана Радовановић доцент 

„Истраживање и оптимизација технолошких и 

функционалних перформанси вентилационог 

млина термоелектране Костолац Б“, 

„Рационално коришћење отпадне топлоте у 

процеснојиндустрији у циљу  одрживог 

развоја“ 

20.  Живослав Адамовић 
редовни 

професор 

„Истраживање и оптимизација технолошких и 

функционалних перформанси вентилационог 

млина термоелектране Костолац Б“ 

21.  Бранко Маркоски 
ванредни 

професор 

„Дизајнирање и моделовање специфичних 

особина наноструктурних узорака“, 

„Едукацијом до посла“, „Веб портал за 

мониторинг здравствено спортско 

рекреативних аспеката студентске популације“ 

22.  

 

Здравко Иванковић 

 

доцент 

„Дизајнирање и моделовање специфичних 

особина наноструктурних узорака“, 

„Едукацијом до посла“, „Веб портал за 

мониторинг здравствено спортско 

рекреативних аспеката студентске популације“ 

23.  Милан Павловић 
редовни 

професор 

„Одрживи развој технологија и опреме за 

рециклажу моторних возила“, “The analysis of 

innovation and cooperation ability and 

development opportunities of SMEs in the Serbian-

Romanian crossborder area inspired by the 

cultural heritage of the Serbian and Romanian 

people  - BANAT FASHION“, “Sustainable 

development for Banat region by means of 

academic education and scientific research & 

development in transboundary air quality 

monitoring issues – banat аir“,“Sustainable 

development of an research center in Banat region 

and Danube flow area through scientific research 

and environmental simulation tools to asses and 

evaluate potential threats“,„Распростирање 

аерозагађења са контаминирајућим утицајима у 

акцидентним ситуацијама на индустријским 

постројењима у АП Војводини” 

24.  Драгиша Толмач 
редовни 

професор 

„Одрживи развој технологија и опреме за 

рециклажу моторних возила“, „Рационално 

коришћење отпадне топлоте у 

процеснојиндустрији у циљу  одрживог 

развоја“, „Рационално коришћење отпадне 

биомасе житарица за производњу топлотне 

енергије и грејање у циљу одрживог развоја“ 

25.  Елеонора Десница доцент 
„Одрживи развој технологија и опреме за 

рециклажу моторних возила“ 

26.  Мирослав Вулић  
истраживач 

приправник 

„Одрживи развој технологија и опреме за 

рециклажу моторних возила“ 

27.  Богдана Вујић доцент 

“Sustainable development of an research center in 

Banat region and Danube flow area through 

scientific research and environmental simulation 

tools to asses and evaluate potential 

threats“,„Рационално коришћење отпадне 

топлоте у процеснојиндустрији у циљу  

одрживог развоја“, „Распростирање 

аерозагађења са контаминирајућим утицајима у 

акцидентним ситуацијама на индустријским 

постројењима у АП Војводини” 

28.  Вишња Огњеновић асистент “Cross-border access infrastructure to high - level 



education through web - casts (EduWebCast)“ 

29.  Драгана Глушац 
редовни 

професор 

“Sustaining Excellence in Mathematical 

Education“,„Веб портал енергетског 

менаџмента општина са примером портала 

општине Бечеј“, „Едукацијом до посла“ 

30.  Дијана Каруовић 
ванредни 

професор 

“Sustaining Excellence in Mathematical 

Education“ 

31.  

 

Јелена Стојанов 

 

доцент 
“Sustaining Excellence in Mathematical 

Education“ 

32.  Иван Тасић 
ванредни 

професор 

„Веб портал енергетског менаџмента општина 

са примером портала општине Бечеј“ 

33.  Дејан Лацмановић асистент 

„Веб портал енергетског менаџмента општина 

са примером портала општине Бечеј“, 

„Едукацијом до посла“, „Веб портал за 

мониторинг здравствено спортско 

рекреативних аспеката студентске популације“ 

34.  Славица Првуловић 
редовни 

професор 

„Рационално коришћење отпадне топлоте у 

процеснојиндустрији у циљу  одрживог 

развоја“, „Рационално коришћење отпадне 

биомасе житарица за производњу топлотне 

енергије и грејање у циљу одрживог развоја“ 

35.  Јасна Толмач асистент 

„Рационално коришћење отпадне биомасе 

житарица за производњу топлотне енергије и 

грејање у циљу одрживог развоја“ 

36.  Предраг Пецев асистент 

„Едукацијом до посла“, „Веб портал за 

мониторинг здравствено спортско 

рекреативних аспеката студентске популације“ 

37.  Љубица Кази асистент „Едукацијом до посла“ 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити податке 

 

Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у 

установи у претходној календарској години према критеријуму Министрарства 
 

Редни 

број 

Резултат (назив 

научног/уметничког 

резултата) 

*Према Правилнику Министарства  

(М10, М20, М30, М40, М60, М70, М80, 

M90)    

Број резултата 

1.  

Монографска студија 

/поглавље у књизи или рад у 

тематском зборнику 

међународног значаја 

M14 1 

2.  Рад у врхунском 

међународном часопису 

M21 2 

3.  Рад у истакнутом 

међународном часопису 

M22 4 

4.  Рад у међународном 

часопису 

M23 14 

5.  

Рад у часопису 

међународног значаја 

верификованог посебном 

одлуком 

M24 3 

6.  
Рад саопштен на скупу 

међународног значаја 

штампан у целини 

M33 41 

7.  
Рад саопштен на скупу 

међународног значаја 

штампан у изводу 

M34 2 



8.  
Поглавље у књизи М42 или 

рад у тематском зборнику 

националног значаја 

M45 1 

9.  
Рад саопштен на скупу 

националног значаја 

штампан у целини 

M63 5 

10.  Одбрањене докторске 

дисертације  

M71  2 

11.  Одбрањени мастер радови M72 2 

12.  

Ново лабораториско 

постројење , ново 

експериментално 

постројење, нови 

технолошки поступак 

M83 1 

 

13.  
Прототип, нова метода, 

софтвер, стандардизован или 

атестиран инструмент 

M85 1 

Напомена: *За уметничке резултате корисити адекватне ознаке  

 

Табела 6.4. Списак SCI/ ССЦИ-индексираних радова по годинама за претходни 

трогодишњи период 

Р.Б. 
Радови (наСЦИ/ ССЦИ листи)  у научним часописима са званичне листе 

ресорног министарства за науку у сладу са захтевима допунских стандарда за 

дато поље (аутори, назив рада, часопис, година)   

М 

 2013  

1.  

Popov Dusan,  Dong Shi-Hai,  Pop Nicolina,  Sajfert Vjekoslav D, Simon Simona, 

Construction of the Barut-Girardello quasi coherent states for the Morse potential, 

ANNALS OF PHYSICS, vol. 339 br. , str. 122-134, M21 IF 4,433, 2013. 

M21 

2.  

Setrajcic Jovan, Markoski Branko, Rodic Dragana, Pelemis Svetlana, Vucenovic Sinisa, 

Skipina Blanka, Mirjanic Dragoljub, ’’Absorption Features of Symmetric Molecular 

Nanofilms (Article)’’, NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY LETTERS, vol. 5 

br. 4, str. 493-497, 2013. 

M22 

3.  

Letic Dusko,Davidovic Branko,Berkovic Ivana,Radulovic Biljana, Savicic J. Planning of 

designing and installation of Mechanical Elements at the Gear Speed Reducer on the basis 

of the Parameter Technology, METALURGIJA, vol. 52, br. 1, str. 115-118 (Article), 

2013. 

M22 

4.  

Davidovic Branko,Letic Dusko,Petrovic V,Berkovic Ivana,Radulovic Biljana,Zivkovic 

Dragan Z. The Designing of the Four - Component Composition of the Blend of the 

Polymer Fibres on the Basis of the Numerical Simulation, METALURGIJA, vol. 52, br. 2, 

str. 251-254 (Article), 2013. 

M22 

5.  

Nikolić, M., Vukonjanski, J., Nedeljković, M., Hadžić, O., Terek, E., The impact of 

internal communication on job satisfaction dimensions and the moderating role of LMX. 

Public Relations Review, Vol. 39, No. 5, pp. 563-565, 2013. 

М22 

6.  

Popov Dusan,  Sajfert Vjekoslav D,  Pop Nicolina,  Chiritoiu Viorel, About a new family 

of coherent states for some SU(1,1) central field potentials, JOURNAL OF 

MATHEMATICAL PHYSICS, vol. 54 br. 3, str. – M22 IF 1.160, 2013. 

M22 

7.  
Radojkovic D.,  Sajfert Z.D.,  Ivanic M.,  Stanojevic G.,  Simic M. Marketing in Postal 

Traffic.  Metalurgia international, vol. 18 br. str. 307-310, 2013. 
М23 

8.  

Ljubojev, N, Veselinović, J, Dukić-Mijatović, M, Protection of the Quality of the Air in 

the Legislation of the Republic of Serbia as a Process of Harmonisation with the EU 

Legislation, Oxidation Communication, Vol. 36, No. 4, pp. 1217-1231, ISSN 0209-4541, 

2013. 

M23 

9.  Laszlo Ratgeber, Branko Markoski, Predrag Pecev, Dejan Lacmanović, Zdravko 

Ivanković “ Comparative Review of Statistical Parameters for Men's and Women's 
M23 



Basketball Leagues in Serbia” Acta Polytechnica Hungarica Vol. 10, No. 6, 2013. 

10.  

Martinov D, Popov V, Ignjatov Z, Harris RD.: Image Quality in Real-Time Teleultrasound 

of Infant Hip Exam Over Low-Bandwidth Internet Links: a Transatlantic Feasibility 

Study. J Digit Imaging 26:209-216. Категорија 95/125; Impact factor 1,190, 2013. 

M23 

11.  

Tolmač D., Prvulović S., Dimitrijević D., Tolmač J., Matić M. : Results Of Automatic Air 

Quality Monitoring in Smederevo (Serbia) and Specific Assessment of The Situation , 

Journal of environmental protection and ecology,   Vol. 14, No 2 , pp. 414-421, ( ISSN  

1311-5065), 2013. 

M23 

12.  

Prvulović  S., Tolmač D., Brkić M., Radovanović Lj., : The analysis of energetic and 
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„Михајло Пупин“ Зрењанин 

33 

5.  
1202962792214 Василије Петровић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

8 

6.  
0502959850084 Душко Летић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

11 

7.  
1604962855039 Ивана Берковић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

8 

8.  
1404948760018 Живослав Адамовић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

19 

9.  
1001952850040 Драгиша Толмач Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

16 

10.  
2105948850013 Мирослав Ламбић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

7 

11.  
1602966710091 Дејан Ђорђевић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

26 

12.  
1301949710061 Звонко Сајферт Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

35 

13.  
0608960855033 Драгица Радосав Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

16 

14.  
2109971850042 Милан Николић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

10 

15.  
1711970850055 Драган Ћоћкало Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

27 

16.  
1807971855015 Драгана Глушац Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

8 

17.  
1211970850036 Владимир Бртка Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

6 

18.  
1403978855025 Дијана Каруовић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

6 

19.  
0402968767012 Славица Првуловић-

Адамовић 

Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

14 

20.  
0908963810069 Иван Тасић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

8 

21.  
0408969772069 Бранко Маркоски Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

30 

22.  
1203971855039 Марјана Пардањац Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

6 

23.  
1004971855044 Елеонора Десница Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

8 

24.  
1106975855046 Љиљана Радовановић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

16 

25.  
2604958153759 Владимир Шиник Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

5 

26.  
2602972855011 Јасмина Пекез Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

10 

27.  
0412971850031 Золтан Кази Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

5 

28.  
0609983890002 Здравко Иванковић Технички факултет 

„Михајло Пупин“ Зрењанин 

5 

Напомена: Подкомисија ће, случајним избором, проверити компетентност ментора 

⃰  Извор: Кобсон 

 



Табела 6.7. наставак: Oднос броја ментора у односу на укупан број наставника на 

високошколској установи 

Укупан број наставника и 

сарадника 
 

Број наставника ментора Oднос броја ментора у односу на 

укупан број наставника (%) 

(1) (2) (2)*100/(1) 

66 28 42,42% 

 

Прилози 

Прилог  6.1. Списак  награда  и признања  наставника,  сарадника  и  студената  за 

остварене резултате у научноистраживачком и раду.  

Прилог  6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан 

број наставника и сарадника на високошколској установи.  

Прилог  6.3.  Однос  броја  SCI-индексираних    радова  у  односу  на  укупан  број 

наставника и сарадника на високошколској установи. 

Prilog%206.1.%20Spisak%20nagrada%20i%20priznanja%20nastavnika,%20saradnika%20i%20studenata..pdf
Prilog%206.1.%20Spisak%20nagrada%20i%20priznanja%20nastavnika,%20saradnika%20i%20studenata..pdf
Prilog%206.2.%20Odnos%20nastavnika%20i%20saradnika%20ukljucenih%20u%20projekta.pdf
Prilog%206.2.%20Odnos%20nastavnika%20i%20saradnika%20ukljucenih%20u%20projekta.pdf
Prilog%206.3.%20Odnos%20broja%20SCI%20indeksiranih%20radova.pdf
Prilog%206.3.%20Odnos%20broja%20SCI%20indeksiranih%20radova.pdf


Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника  
Опис стања, анализа и процена стандарда 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује потребан и довољан 

квалитет наставника и сарадника пажљивим планирањем и избором на основу јавног 

поступка. У Табелама 7.1. и 7.2. дат је Преглед броја наставника и сарадника по 

звањима и статусу на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину се приликом избора наставника и 

сарадника у звања придржава законских одредби (Закон о високом образовању из 2005. 

године, са изменама које су усвајане 2010.), правила и критеријума Универзитета у 

Новом Саду, одредби Статута Техничког факултета „Михајло Пупин“ и прописаних 

сопствених правилника и критеријума путем којих при избору оцењују научну, 

истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника. Као обавезујући 

документи примењују се и Правилник о условима, начину и поступку стицања звања и 

заснивања радног односа сарадника (јул 2009. године) и Правилник о поступку стицања 

звања и заснивања радног односа наставника (март 2015. године) (Прилог 7.1). 

Процедура за избор наставника и сарадника је јавна и доступна оцени стручне и шире 

јавности, путем објављивања комисијских извештаја у Билтену на интернет страници 

Универзитета у Новом Саду. Коначан избор наставника врши Универзитет у Новом 

Саду у складу са његовим овлашћењима, а сарадника Технички факултет „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину у складу са овлашћењима које има факултет. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину континуално прати и оцењује 

научну, истраживачку и педагошку активност наставника и сарадника путем „Картона 

научног радника“. 

Поред наведених услова посебно се вреднује оцена наставника и сарадника од стране 

студената као и повезаност рад у образовању са радом на пројектима и другим 

областима привредног и друштвеног живота. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину се придржава критеријума из 

стандарда за акредитацију који се односе на потребан број наставника, њихову 

структури и оптерећење. У Прилогу 7.2 је дат број запослених наставника у односу на 

укупан број студената.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину перманентно ствара услове за 

едукацију и даље усавршавање наставника и сарадника, а уједно провером квалитета 

прати њихов рад у настави. 

Научна, истраживачка и педагошка активност наставника и сарадника се подстиче 

континуалном едукацијом, похађањем докторских студија организованих на самом 

Факултету или финансирањем тих студија на другим факултетима. Омогућено је и 

усавршавање путем студијских боравака, специјализација и учешће на научним и 

стручним скуповима у земљи и иностранству, гостовањем предавача по позиву, 

доступношћу научне и стручне литературе. Технички факултет „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину је организатор 6 међународних конференција чиме на директан начин 

подстиче научну и стручну компетенцију наставника и сарадника. 

Исто тако подиже се ниво компетентности наставника и сарадника Техничког 

факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину путем ангажованости на националним и 

међународним пројектима (5 међународних и 9 националних пројеката). 



Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину посебну пажњу поклања младим 

кадровима – најбољим студентима матичног факултета, са изразитом склоношћу према 

начно-истраживачком раду и њиховом даљем напретку. Млади кадрови су укључени у 

израду научних пројеката а планирају се и различите врсте њиховог усавршавања. 

SWOT анализа 

СНАГЕ 

- Јавност у поступку избора: на нивоу катедри – предлагање, на ниво Факултета – 

усвајање предлога за избор наставника и избор сарадника, а на нивоу Универзитета 

избор наставника +++; 

- Усаглашеност поступка за избор наставника и сарадника са законским прописима, 

критеријумима Националног савета за високо образовање и стандардима за 

акредитацију +++; 

- Оцењивање квалитета наставника и сарадника путем „Картона научног радника“ као и 

оцењивања од стране студената ++; 

- Стална едукација и усавршавање, као и вредновање педагошких и истраживачких 

способности наставничког и истраживачког подмлатка, учешће на пројектима и 

повећање научне продукције у циљу напредовања у каријери од сарадничког до 

највишег наставног звања +++. 

СЛАБОСТИ 

- Недовољна „продукција“ наставника и сарадника мерена бројем радова на SCI листи и 

цитираношћу тј. самоцитираношћу +. 

МОГУЋНОСТИ 

- Уређеност критеријума, прописа, стандарда и поступака за рад у високообразовној 

делатности у Републици Србији ++; 

- Отварање европског и светског образовног простора за размену наставника и 

сарадника чиме је повишена могућност стицања потребних компетенција наставника и 

сарадника ++. 

- Заинтересованост младих сарадника у научно-истраживачком раду на Факултету, 

учешће на међународним такмичењима ++. 

ОПАСНОСТИ 

- Низак ниво издвајања државе за делатности високог образовања и научно-

истраживачке делатности ++; 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

SWOT анализа квалитета наставника и сарадника на Техничком факултету „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину указала је на поједине снаге, шансе и слабости. Активности за 

уклањање слабости подразумевају стално подизање нивоа компетентности наставника 

и сарадника Факултета кроз повећање научне продукције и већој ангажованости у 

националним и међународним научним пројектима. 

 

 

 



Табела 7.1.  Преглед  броја  наставника  по  звањима  и  статус  наставника  у  

високошколској установи  (радни однос са пуним и непуним радним временом, 

ангажовање по уговору) 
 

А. Наставници у сталном радном односу 

 

Р. 

б. 

Матични 
број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

% 

запослења 
Област за коју је биран 

1. 1404948760018 Живослав Ж. 
Адамовић 

Редовни 
професор 

02.12.1996. 100% Индустријско инжењерство 

2. 1604962855039 Ивана Ф. Берковић Редовни 
професор 

16.05.2008. 100% Информационе технологије 

3. 1109955850012 Момчило В. Бјелица Редовни 
професор 

04.04.2003. 100% Математика 

4. 2105948850013 Мирослав Р. Ламбић Редовни 
професор 

07.04.1997. 100% Индустријско инжењерство 

5. 1203966855020 Биљана Д. Радуловић Редовни 
професор 

10.09.2008. 100% Информационе технологије 

6. 1001952850040 Драгиша М. Толмач Редовни 
професор 

05.10.2008. 100% Индустријско инжењерство 

7. 1301949710061 Звонко Д. Сајферт Редовни 
професор 

23.12.2008. 100% Менаџмент 

8. 0605950710569 Милан Д. Павловић Редовни 
професор 

23.12.2008. 100% Индустријско инжењерство 

9. 0109953880018 Вјекослав Д. Сајферт Редовни 
професор 

07.04.2009. 100% Физика 

10. 0502959850084 Душко Р. Летић Редовни 
професор 

08.10.2011. 100% Информационе технологије 

11. 1901955710364 Миодраг Р. Ивковић Редовни 
професор 

29.12.2011. 100% Информационе технологије 

12. 1602966710091 Дејан Б. Ђорђевић Редовни 
професор 

16.10.2012. 100% Менаџмент 

13. 1202962792214 Василије М. Петровић Редовни 
професор 

03.06.2013. 100% Текстилно одевне науке 

14. 0608960855033 Драгица Д. Радосав Редовни 
професор 

01.05.2014. 100% Информационе технологије 

15. 2109971850042 Милан С. Николић Редовни 
професор 

05.09.2015. 100% Менаџмент 

16. 0402968767012 Славица С. Првуловић Редовни 
професор 

03.12.2015. 100% Индустријско инжењерство 

17. 1807971855015 Драгана Р. Глушац Редовни 
професор 

18.11.2015. 100% Информационе технологије у 
образовању 

18. 1711970850055 Драган Ж. Ћоћкало Ванредни 
професор 

10.11.2013. 100% Менаџмент 

19. 0303961805050 Јасна М. Михајловић Ванредни 
професор 

28.10.2011. 5% Медицинске науке 

20. 2011974850027 Василије С. Ковачев Ванредни 
професор 

25.09.2013. 100% Дизајн одеће и текстила 

21. 1211970850036 Владимир Ј. Бртка Ванредни 
професор 

08.12.2013. 100% Информационе технологије 

22. 0408969772069 Бранко С. Маркоски Ванредни 
професор 

10.02.2014. 100% Информационе технологије 

23. 2407963805020 Надежда П. Љубојев Ванредни 
професор 

01.10.2014. 100% Правне науке 

24. 0908963810069 Иван Р. Тасић Ванредни 
професор 

01.10.2014. 100% Методика наставе политехнике 

25. 0911977815013 Ђурђа М. Солеша 
Гријак 

Ванредни 
професор 

22.12.2014. 40% Психологија 

26. 1403978855025 Дијана И. Каруовић Ванредни 05.03.2015. 100% Информационе технологије 



професор 

27. 1412952710257 Миленко Ј. Буразер Ванредни 
професор 

01.02.2015. 10% Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса 

28. 2202973845038 Богдана Б. Вујић Доцент 01.02.2012. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

29. 2604958153759 Владимир М. Шиник Доцент 05.03.2015. 100% Индустријско инжењерство 

30. 0710971855034 Весна З. Макитан Доцент 27.08.2015. 100% Информационе технологије 

31. 1004971855044 Елеонора К. Десница Доцент 08.10.2011. 100% Индустријско инжењерство 

32. 1209959850011 Добривоје М. 
Мартинов 

Доцент 10.11.2011. 5% Медицинске науке 

33. 1203971855039 Марјана М. Пардањац Доцент 16.03.2012. 100% Информатика у образовању 

34. 0907971850030 Жељко Ж. Стојанов Доцент 01.03.2012. 100% Информационе технологије 

35. 2012971850030 Далибор М. 
Добриловић 

Доцент 01.10.2012 100% Информационе технологије 

36. 1106975855046 Љиљана З. 
Радовановић 

Доцент 16.10.2012. 100% Индустријско инжењерство 

37. 2107972805064 Нина М. Ђапић Доцент 18.02.2014. 100% Хемија и заштита животне 
средине 

38. 2205955800085 Радослав Д. Мићић Доцент 01.10.2014. 10% Индустријско инжењерство у 
експлоатацији нафте и гаса 

39. 2211965665028 Инета А. Немеша Доцент 15.02.2016. 100% Текстилно одевне науке 

40. 0609983890002 Здравко Б. Иванковић Доцент 01.09.2015. 100% Информационе технологије 

41. 1105974815036 Јелена Ж. Стојанов Доцент 25.09.2015. 100% Математика 

42. 0412971850031 Золтан П. Кази Доцент 01.09.2015. 100% Информационе технологије 

43. 2602972855011 Јасмина С. Пекез Доцент 01.10.2015. 100% Индустријско инжењерство 

44. 0210973855012 Елеонора П. Бртка Доцент 14.03.2016. 100% Информационе технологије 

45. 0503971850010 Војин Ђ. Керлета Доцент 07.03.2016. 40% Индустријско инжењерство 

46. 2402957805017 Ерика К. Тоболка Виши 
наставник 
страног 
језика 

07.04.2014. 100% Светски језици – Енглески језик 

47. 0205959855014 Драгица Н. Ивин Наставни
к страног 
језика 

08.03.2014. 100% Светски језици – Енглески језик 

48. 2612979807506 Галина М. Лукић Наставни
к страног 
језика и 
вештина 

22.04.2015. 100% Светски језици – Руски језик 

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити радне књижице 

 
Б. Наставници по уговору 

 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

Број 
уговора 

Сагласност 
број 

Област за коју 
је биран 

1. 0811960805028 Снежана С. Бабић-
Кекез 

Доцент 15.05.2012. 03-6149 0601-49/453 Педагогија и 
дидактика 

2. 0206974805038 Бранислава Г. 
Николовски 

Доцент 01.10.2011. 03-4111 020-2/75 Хемијско 
инжењерство 

3. 3008954744142 Властимир Д. 
Николић 

Редовни 
професор 

25.04.1997. 03-6087 616-664-
10/2015 

Аутоматско 
управљање и 
роботика 

4. 1012971805066 Драгана Р. Дробњак Ванредни 
професор 

12.03.2014. 03-6436 02-35/37 Филолошке науке, 
Романистика 

5. 0809973805030 Снежана С. Стојшин Доцент 29.05.2014. 03-6439 02-35/44 Социологија 

6. 0701964731029 Јован M. Степановић Редовни 
професор 

17.07.2007. 03-4113 4/70-V Механичка 
технологија 



текстила 

7. 2307965805066 Татјана Љ. Ђаковић 
Секулић 

Редовни 
професор 

24.09.2009. 03-6148 0601-49/447 Општа хемија 

Напомена: Поткомисија ће случајним избором проверити уговоре о раду и сагласности 

 

Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској 

установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по 

уговору) 
 

A. Сарадници у сталном радном односу 
 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

% 

запослења 
Област за коју је биран 

1. 0210969845010 Вишња М. Огњеновић Асистент 24.03.2015. 100% Информационе технологије 

2. 1012974388318 Љубица Б. Кази Асистент 20.10.2013. 100% Информационе технологије 

3. 0410980805011 Станислава Н. 
Синђелић 

Асистент 22.03.2013. 100% Дизајн текстила и одеће 

4. 1207969850033 Дејан Д. Лацмановић Асистент 02.10.2013. 100% Информационе технологије 

5. 0306974855072 Ерика А. Елевен Асистент 09.02.2015. 100% Информатика у образовању 

6. 0801986745044 Марија С. Пешић Асистент 11.10.2015. 100% Текстилно одевне науке 

7. 2103986855042 Едит Ј. Терек Асистент 06.12.2015. 100% Менаџмент 

8. 2307984850064 Предраг Љ. Пецев Асистент 16.01.2014. 100% Информационе технологије 

9. 2205983855006 Душанка Љ. Миланов Асистент 20.01.2015. 100% Информатика у образовању 

10. 0103984855013 Сања М. Станисављев Асистент 02.03.2015. 100% Менаџмент 

11. 2401985855015 Јасна Д. Толмач Асистент 01.11.2015. 100% Индустријско инжењерство 

12. 1511984850016 Иван С. Палинкаш Асистент 15.01.2016. 100% Индустријско инжењерство 

13. 1008991805006 Данка С. Јоксимовић Асистент 20.01.2016. 100% Текстилно одевне науке 

14. 1105990855048 Уна Ј. Марчета Асистент 18.04.2016. 100% Инжењерство заштите животне 
средине 

15. 1712990850066 Никола М. Петров Сарадник 
у настави 

03.09.2015. 100% Информационе технологије 

16. 2701986787831 Мирјана Г. Дмитровић Сарадник 
у настави 

01.12.2015. 100% Математика 

17. 2208990175109 Драгана В. 
Драшковић 

Сарадник 
у настави 

01.12.2015. 100% Математика 

18. 2907992727228 Анита Г. 
Милосављевић 

Сарадник 
у настави 

20.01.2016. 100% Текстилно одевне науке 

19. 1810988852509 Мирослав Н. Вулић Истражив
ач 
приправн
ик 

01.01.2015.   

Напомена: Поткомисија ће, случајним избором, проверити радне књижице 

 
Б. Сарадници по уговору 

Р. 

б. 
Матични број 

Име, средње 
слово, презиме 

Звање 
Датум 
избора 

Број 
уговора 

Сагласност 
број 

Област за коју 
је биран 

1. 2405986805084 Олга M. Говедарица Асистент 15.09.2014. 03-4112 020-2/75 Хемијско 
инжењерство 

2. 2405965740020 Ненад С. Ћирковић Асистент 01.04.1992. 03-6958 4/128-III Конфекцијска 
технологија 
текстила 

Напомена: Поткомисија ће случајним избором проверити уговоре о раду и сагласности 



Прилози 

Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника 

Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом 

помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених 

наставника на нивоу установе  

 

Prilog%207.1.%20Pravilnik%20o%20izboru%20nastavnika%20i%20saradnika.pdf
Prilog%207.2.%20Odnos%20ukupnog%20broja%20studenata%20i%20broja%20zaposlenih.pdf
Prilog%207.2.%20Odnos%20ukupnog%20broja%20studenata%20i%20broja%20zaposlenih.pdf
Prilog%207.2.%20Odnos%20ukupnog%20broja%20studenata%20i%20broja%20zaposlenih.pdf


Стандард 8: Квалитет студената  
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и јаван 

начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и 

проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем 

одговарајућих мера у случају пропуста.  

Опис стања, анализа и процена стандарда 8  

Технички факултет „Михајло Пупин“ из Зрењанина (у даљем тексту: Факултет) има 

јасно утврђена правила у вези са процедуром уписа на студије. Правила утврђује 

Наставно-научно веће Факултета.  

Правилници су доступани јавности на интернет страници Факултета: 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/fakultet/dokumenti 

1. Правилник o упису студената на студијске програме основних и мастер академских 

студија Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину (пречишћен текст)- 

усвојен од стране Наставно-научног већа дана 16.07.2014. са изменама и допунама  

01.04.2015., 30.09.2015. и 18.05.2016. Правилник је доступан јавности на интернет 

страници Факултета: http://www.tfzr.uns.ac.rs/fakultet/dokumenti 

2. Правилник о упису на докторске академске студије на судијском програму 

Инжињерски менаџмент- докторске студије  - усвојен је од стране Наставно-научног 

већа, 08.05.2013. Правилник je доступан  јавности на интернет страници Факултета: 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/Content/files/0/Pravilnik%20o%20upisu%20na%20doktorske%20st

udije.pdf 

Правилник о рангирању студената приликом уписа у наредну школску годину (основне 

и мастер) и Правилник о рангирању студената приликом уписа у наредну школску 

годину (докторских) усвојило је ННВ Факултета. 

Статутом и општим актима Факултета утврђене су опште институционалне стратегије с 

обзиром на процедуре пријема и признавања образовања и загарантована једнакост и 

равноправност студената по свим основама. Процедуре за пријем и оцењивање 

студената су јасно дефинисане, јавно објављене и  доследно се примењују на 

Факултету.  

Факултет први пут у школској 2015/2016 за своје младе суграђане и будуће колеге 

организује и пробни пријемни испит за упис на основне академске студије. Циљ ове 

активности је психолошка припрема потенцијалних кандидата и њихово информисање 

о процедури полагања пријемног испита. Факултет организује конкурс за избор 6 

најбољих матурских радова за ученике са територије средњебанатског округа. 

Правилником о начину полагања испита који се  реализује на Факултету утврђени су 

облици, начини, поступци и друга питања из области провере знања студената путем 

испита на основним и мастер академским студијама. Правилником о одбрани завршног, 

дипломског и мастер рада регулисана су питања у вези са процедуром пријаве 

завршних радова на основним и мастер студијама, садржином и формом рада, као и 

поступак одбране завршних радова на мастер академским студијама на Факултету.  

Правилници су доступни на интернет страници Факултета 

http://www.tfzr.uns.ac.rs/fakultet/dokumenti,  а то су:  

1. Правилник о начину полагања испита на основним и мастер академским студијама 

које реализује Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину -  усвојен је од стране 

Наставно-научног већа Факултета, 21.05.2014. 



2. Правилником о одбрани завршног, дипломског и мастер рада -  усвојен је од стране 

Наставно-научног већа Факултета, 12.02.2013. 

3. Правилник о начину и постуку израде и одбране  завршног рада на мастер 

академским студијама - усвојен је од стране Наставно-научног већа Факултета, 

16.07.2014. 

Факултет обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима све релевантне 

информације и податке који су повезани са њиховим студијама. Менаџмент факултета 

и студентска служба Факултета имају задужења у вези са информисањем 

потенцијалних студената. Све информације везане за студирање су доступне 

студентима и у писаној форми (брошуре Факултета) и у електронској форми на 

интернет страници Факултета. (http://www.tfzr.uns.ac.rs/) Факултет сваке године 

организује промоције Факултета у средњим школама и на тај начин потенцијалне 

студенте непосредно информише о студијским програмима и свим детаљима везаним 

за студије. 

При селекцији студената за упис, вреднују се резултати постигнути у претходном 

школовању и резултати постигнути на пријемном испиту, односно испиту за проверу 

склоности и способности, у складу са законом. Једнакост и равноправност студената по 

свим основама (раса, боја коже, пол, сексуална оријентација, етничко, национално или 

социјално порекло, језик, вероисповест, политичко или друго мишљење, статус стечен 

рођењем, постојање сензорног или моторног хендикепа и имовинско стање) 

загарантовани су, као и могућност студирања за студенте са посебним потребама.  

Факултет упознаје уписане студенте са свим релевантним информацијама, везаним за 

режим студија и унапред упознаје студенте са обавезом праћења наставе (обавеза 

праћења наставе је посебно наглашена и у силабусу сваког наставног предмета). 

Силабус сваког наставног предмета садржи прецизно утврђене критеријуме и правила и 

доступан је студентима пре почетка наставе. 

Студенти се оцењују помоћу унапред објављених критеријума, правила и процедура. 

Факултет систематично анализира, оцењује и унапређује методе и критеријуме 

оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод оцењивања студената 

прилагођен предмету, да ли се прати и оцењује рад студента током наставе, какав је 

однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној оцени и да ли 

се оцењује способност студената да примене знање. Методе оцењивања студената и 

знања које су усвојили у току наставно-научног процеса усклађене су са циљевима, 

исходима, садржајима и обимом акредитовања студијских програма. 

Систематично се, применом општих аката оцењују и унапређују методе и критеријуми 

оцењивања студената по предметима. Методе оцењивања су прилагођене наставном 

предмету, а у поступак оцењивања уграђена је и оцена способности студената да 

примене стечена знања и вештине. Услови реализације и организација студијских 

програма, као и објективност, етичност и коректност наставника током оцењивања 

студената је, између осталог, предмет оцене студената у анкетном процесу.  

Факултет обезбеђује коректно и професионално понашање наставника током 

оцењивања студената (објективност, етичност и коректан однос према студенту). 

Систематично се прате и проверава пролазност и успешност студената по предметима, 

програмима, годинама и оцене студената по предметима и предузимају корективне 

мере у случају сувише ниске пролазности или других неправилности у оцењивању или 

уколико се уоче неправилности у дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских 

оцена, неравномеран распоред оцена) у дужем периоду.  



Студенти и запослени Факултета могу аплицирати на програмима мобилности. За ово 

је пример студијски програм Индустријског инжињерства експалтације нафте и гаса, 

који је остварен у сарадњи са Универзитетом из Ухте, из Русије, који подразумева 

мобилност судената и професора са ова два Универзитета. 

На Техничком факултету „Михајло Пупин“ промовисан је је шести циклус „Летње 

стручне праксе“, који заједно са овом високошколском установом реализују Зрепок и 

Град Зрењанин. Циљ програма је да се студентима омогући стицање практичних знања 

и вештина која ће их боље позиционирати на тржишту рада, а намењен је студентима 

треће и четврте године студија. 

Инфраструктура за студенте (студентска служба, библиотека, простор за наставу, 

консултације, Студентски парламент и студентске организације и др.) испуњава захтеве 

који важе за високошколске институције. Факултет поседује опремљене лабараторије, 

нову библиотеку, и joш један нов амфитеатар. 

Правилник о награђивању студената усвојен је од стране Савета Факултета 13.11.2013. 

Овим Правилником утврђују се врсте награда које се додељују најбољим студентима 

Факултета, као и услови, поступак и начин њиховог додељивања.  Награде се додељују 

студентима основних академских студија. 

Учешће студената у процени услова и организације студијских програма обезбеђено је 

Статутом Факултета и општим актима. Студентске процене квалитета студијских 

програма раде се систематично, а резултати процене се користе у оквиру мера за 

унапређење квалитета наставе. Односи наставник/студент обезбеђују постизање 

образовних циљева. Факултет омогућава студентима одговарајући облик студентског 

организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са законом, првенствено 

обезбеђењем услова за рад Студентског парламента (Стандард 13), али и различитим 

другим облицима (обезбеђење простора и финансијским подстицајима). Посебно се, у 

овом смислу, истиче помоћ Факултета финансијски за учешће студената на научним и 

спортским такмичењима. Поред тога, студенти организују веома успешне размене, 

посете и стручна усавршавања и преко међународних студентских организација.  

На Факултету се подстичу и ванаставне активности студената, са циљем да се 

систематски обезбеди активно учешће студената у утврђивању, критичком 

преиспитивању и спровођењу стратегије, стандарда, мера и поступака унапређења 

квалитета свих облика рада Факултета, као и у континуираном промовисању културе 

квалитета у области високог образовања, у складу са законом. Ваннаставне активности 

студената Факултета се подстичу, а представљају активности које нису предвиђене 

уписаним студијским програмом, и то: учешће у раду органа и тела Факултета и 

Универзитета у Новом Саду,  учешће у припремању и реализацији научних и стручних 

пројеката и скупова, конференција, семинара и других манифестација у организацији 

органа Факултета и Универзитета (летњих школа, радионица и др.), учешће на 

националним и међународним студентским такмичењима у организацији надлежног 

министарства Републике Србије, националних или међународних научних и стручних 

удружења, институција и организација,  ангажовање у активностима студената 

Факултета и Универзитета са посебним потребама,  добровољни рад у локалној 

заједници,  учешће у раду и активностима студентских организација Факултета и друге 

активности у складу са законом и општим актима Факултета и Универзитета. Исходи 

ваннаставних активности студената Факултета треба да су усклађени са основним 

циљевима и задацима Факултета као високошколске установе и студијских програма 

које Факултет реализује.  

 



SWОТ анализа  

Снаге 

• Факултет има утврђене процедуре пријема студената, којима су гарантоване једнакост 

и равноправност студената, укључујући и студенте са посебним потребама; 

• Информације о условима уписа, општим условима студија, студијском програму, 

начином полагања испита и критеријумима оцењивања доступне су студентима;  

• Прати се пролазност студената  по  предметима,  програмима  и  годинама,  уз 

корективне мере;   

• Рад на развоју каријере студената;  

• Обавезна је стручна пракса на свим студијским програмима; 

•  На Факултету се врши вредновање резултата постигнутих у претходном школовању и 

резултата постигнутих на пријемном испиту, односно испиту за проверу склоности и 

способности. 

• Обезбеђено је студентско организовање и учествовање  у одлучивању загарантовано 

Статутом Факултета. 

Слабости 

• Велика разлика у нивоу знања ученика из различитих школа, као и 

незаинтересованост студената за активније ангажовање у појединим активностима. 

Могућности 

• Стварање услова за студенте са посебним потребама. 

• Интензивније активности на пољу планирања и развоја каријере студената. 

Претње  

• Не постоји стални контакт са студентима по завршетку студија.  

• Не постоје сви услови за студенте са посебним потребама. 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета  

Неопходно је одржати континуитет праћења пролазности студената на испима, 

анализирати узроке и предузимати одговарајуће мере за превазилажење евентуалних 

пропуста. Неопходно је у што већој мери прилагодити услове студирања студентима са 

посебним потребама. Факултет ће и даље да прати све новине у законодавству из ове 

области и да би их кроз акте уводио. 

Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима, и 

годинама студија на текућој школској години. 
 

Р. 

б. 
Назив студијског програма и поље 

Акредитован 

број 

студената за 

упис у прву 

годину 

Стварно уписани у текућу школску 

годину (2015/16) 

I  

год. 

II 

год. 

III 

год. 

 

IV 

год. збир 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Информационе технологије 80 82 66 - - 148 

120   104 100 204 

2. Информатика и техника у образовању 20 9 9 - - 18 



3. Информационе технологије – софтверско 

инжењерство 

40 36 - - - 36 

4. Инжењерски менаџмент 80 60 39 - - 99 

147   53 79 132 

5. Инжењерство заштите животне средине 35 31 23 - - 54 

45   17 22 39 

6. Машинско инжењерство 40 22 10 30 - 62 

7. Индустријско инжењерство у 

експлоатацији нафте и гаса 

50 49 47   96 

 

8. Одевно инжењерство 40 37 20   57 

9. Менаџмент информационих технологија 50 - 10   10 

10. Индустријско инжењерство 60 - - 1 26 27 

11. Одевна технологија 50 - - 25 29 54 

 Укупан број (ОАС) 385 326 224 230 256 1036 
 

 

Р. 

б. 
Назив студијског програма и поље 

Акредитован број 

студената за упис у 

прву годину 

Стварно уписани 

утекућу школску 

годину (2015/16) 

I год 
II 

год 
збир 

МАС - Мастер академске студије  

1. Информационе технологије 32 24 - 24 

2. Информационе технологије у е-управи и 

пословним системима 

32 13 - 13 

3 Информатика и техника у образовању 35 25 - 25 

4 Инжењерски менаџмент 32 32 - 32 

5 Инжењерство заштите животне средине 10 3  3 

6 Машинско инжењерство 32 20 - 20 

7. Одевно инжењерство 16 16 - 16 

 Укупан број студената (МАС) 189 133 - 133 
 

Р. 

б. 
Назив студијског програма и поље 

Акредитова

н број 

студенатаза 

упис у прву 

годину 

Стварно уписани утекућу школску 

годину (2015/16) 

I  

год. 
II год. III год. збир 

1. Инжењерски менаџмент 12 9 4 10 35 

 Укупан број студената (ДС) 12 9 4 10 35 

 

 

Укупан број студената 

ОАС+МАС+САС+ИАС+ДС 

Акредитованбројст

уденатазаупис у 

првугодину 

Стварно уписани 

утекућу школску 

годину (2015/16) 

201 168 

 

Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте 

који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије 

у року предвиђеном за трајање студијског програма 

 
*Студенти који су дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у 

предвиђеном року (успешни студенти) 

**Студенти уписани у I годину у генерацији успешних студента (из претходне колоне) 

***Однос броја упешних студената и бројауписаних у I годину у генерацијиуспешних студената у 

% 



 

Р. 

б. 

Назив студијског програма 

и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

ОAС - Основне академске студије  

1. Информационе технологије 18 101 17,82% 

2. Инжењерски менаџмент 24 84 28,57% 

3. 
Инжењерство заштите 

животне средине 
- 30 0% 

4. Индустријско инжењерство 3 36 8,3% 

5. Одевне технологије 17 33 51,51% 

 Укупно  (ОAС) 62 284  

 

Р. 

б. 

Назив студијског програма 

и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

MAС – Мастер академске студије  

1. Информационе технологије 6 23 26,08% 

2. 

Информационе технологије у 

е-управи и пословним 

системима 

4 16 25% 

3. 
Информатика и техника у 

образовању 

11 32 34,37% 

4. Инжењерски менаџмент 12 30 40% 

5. 
Инжењерство заштите 

животне средине 

- - - 

6. Машинско инжењерство 1 17 5,8% 

7. Одевно инжењерство 5 12 41,66% 

 Укупно  (MAС) 
39 130  

 

Р. 

б. 

Назив студијског програма 

и поље 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у I 

годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 

ДС - Докторске академске студије  

1. Инжењерски менаџмент - 7 - 

 Укупно  (ДС) 
-   

 

Укупно 

 

ОАС+МАС+САС+ИАС+ДС 

*Број успешних 

студената  

**Број уписаних у 

I годину студија у 

генерацији 

успешних 

студената 

***%  

успешних 

студената 



101 414  

 

Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на 

остварене ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по 

годинама студија 
 

Школска 2015/16 (остварени бодови у 2014/15) 

 

*Ниво студија 

II год. III год. IV год. 

60 37-60 
испод 

37 
60 

37-

60 

испод 

37 
60 

37-

60 

испод 

37 

OAС – Oсновне академске студије 

1. Информационе технологије 6 48 12 19 45 40 27 49 24 

2. Информатика и техника у 

образовању 

0 7 - - - - - - - 

3.  Инжењерски менаџмент 8 26 5 24 18 11 34 31 14 

4. Инжењерство заштите животне 

средине 

1 17 8 8 5 10 8 10 4 

5. Машинско инжењерство 1 3 0 6 12 0 3 15 0 

6. Индустријско инжењерство у 

експлоатацији нафте и гаса 

20 26 4 - - - - - - 

7. Одевно инжењерство 5 15 0 - - - - - - 

8. Менаџмент информационих 

технологија 

2 8 0 - - - - - - 

9. Индустријско инжењерство - - - 0 10 1 9 11 6 

10. Одевна технологија - - - 0 16 0 20 7 2 

МAС – Мастер академске студије- СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ СУ ЈЕДНОГОДИШЊИ 

1. Информационе технологије          

2. Информатика и техника у 

образовању 

         

3.  Информационе технологије у е-

управи и пословним системима 

         

4. Инжењерство заштите животне 

средине 

         

         

5. Машинско инжењерство          

6. Инжењерски менаџмент          

7. Одевно инжењерство          

ДС – Докторске академске студије 

1. Инжењерски менаџмент 1 3 0 11 0 0    

Укупан број (ОАС+МАС+ДС)          

 

Прилози 

Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената 

Прилог 8.2. Правилник о оцењивању  

Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од 

усвојених процедура оцењивања 

Prilog%208.1.%20Pravilnik%20o%20proceduri%20prijema%20studenata.pdf
Prilozi%208.2.%20i%208.3.%20Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20i%20Procedure%20i%20korektivne%20mere.pdf
Prilozi%208.2.%20i%208.3.%20Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20i%20Procedure%20i%20korektivne%20mere.pdf
Prilozi%208.2.%20i%208.3.%20Pravilnik%20o%20ocenjivanju%20i%20Procedure%20i%20korektivne%20mere.pdf


Стандард  9: Квалитет уџбеника, литературе, 
библиотечких и информатичких ресурса  
Библиотека Техничког факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину, Универзитета у Новом 

Саду, кроз послове систематског прикупљања и обраде библиотечке грађе, омогућава 

студентима коришћење уџбеника и друге литературе потребних за савлађивање градива 

из научних области за које је Факултет матичан и обезбеђује приступ релевантним 

електронским стручним медијима и базама података. Набавка домаће и иностране 

литературе, одговарајућих уџбеника, учила и помоћних наставних средстава је стална у 

складу са потребама наставног процеса. 

Настава из свих предмета је у потпуности покривена одговарајућом литературом и 

другим училима који су унапред познати и објављени на сајту. Као саставни део 

курикулума дат је и списак литературе за сваки предмет акредитованих студијских 

програма. У складу са важећим актима и документима, преко одговарајућих тела, 

Факултет систематично анализира и оцењује квалитет уџбеника и других учила у 

погледу квалитета, садржаја, структуре, стила и обима (што је у складу и са бројем 

ЕСПБ). 

Чланови Наставно-научног већа Техничког факултета „Михајло Пупин“ у Зрењанину 

на седници одржаној дана 11.7.2012. године су усвојили Правилник о издавачкој 

делатности којим се у складу са Законом о публикацијама и Статутом Факултета 

уређује издавачка делатност. Циљ издавачке делатности Факултета је да студентима 

основних, мастер и докторских студија обезбеди потребне основне и допунске 

уџбенике, као и наставна средства како би се побољшао квалитет образовног и 

научнога рада на Факултету. 

Наведеним Правилником о издавачкој делатности се регулише и поступак обезбеђења 

квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса. 

Такође, у складу са Правилником о издавачкој делатности Факултета, на седницама 

Наставно-научног већа и Савета Факултета се најмање два пута годишње разматра 

стање издавачке делатности, и то: број непродатих примерака публикације са годином 

издавања, укупан број публикација, уочене потребе за штампањем нових публикација и 

слично.  

Улазећи у 42-у годину свог постојања, Технички факултет „Михајло Пупин“ у 

Зрењанину је објавио више десетина научних и стручних публикација чији аутори су 

наставници запослени на Факултету. Публикације се користе за све нивое студија: 

основне, мастер и докторске.  

Објављено је укупно: 402 публикације од чега:  

• из едиције „Уџбеници“ 316,  

• из едиције „Монографија“ 14,  

• из едиције „Зборници“ 57,  

• библиографија 1,  

• из едиције „Сепарати“ 8 и  

• из едиције „Реч науке“ 7.  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину објављује три часописа: 

• E-SOCIETY JOURNAL: Research and Application,  



• ITRO: a journal for information technology, education development and teaching methods 

of technical and natural sciences, 

• Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) – штампани и 

електронски часопис.  

СЦИндекс је српски национални цитатни индекс развијен да служи као допуна 

међународним цитатним индексима (Thompson – ISI) . 

Наш часопис Journal of Engineering Management and Competitiveness (JEMC) – 

штампани и електронски реферисан у СЦИндексу као периодична публикација научног 

карактера. СЦИндекс часописи, одабрани према посебним мерилима 

(интернационалности) допунски се прате и препоручују за реферисање издавачима 

међународних цитатних база података. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има: библиотеку, читаоницу и Клуб 

студената са 6 компјутерских места. Библиотека Техничког факултета „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину располаже са 25.093 библиотечке јединице, као и потребном 

опремом за рад. Од укупног броја библиотечких јединица, библиотека има 6.238 

монографских јединица на српском и страним језицима, 10.498 јединица које 

обухватају докторске дисертације, магистарске тезе, специјалистичке и дипломске 

радове у штампаном облику а има и 3.916 јединица у електронсом облику на CD-у, као 

и 95 наслова периодике ( часописа – домаћих и страних) са 4.441 свеском.  

На тај начин, библиотека обезбеђује важну подршку наставном процесу на свим 

студијским програмима, као и научно-истраживачком раду. Као и издавачку делатност, 

Факултет преко својих катедри прати, оцењује и унапређује структуру и обим 

библиотечког фонда. 

Обрада библиотечких јединица обавља се путем програмског пакета БИСИС.4.0. 

Програмски пакет је набављен 2008. године. Евиденција, инвентарисање и обрада 

публикација се правовремено ажурирају и у складу су са законским прописима и 

међународним стручним стандардима: 

• јединствена каталошко-библиографска обрада према међународним стандардима за 

библиографски опис – ISBD (International Standard Bibliographic Description),  

• јединствена стручна класификација публикација према правилима Универзалне 

децималне класификације UDK, 

• уједначена предметна класификација публикација према важећим међународним 

стандардима и то: JUS A.C1.201 (1988), ISO 5963 (1985), JUS/ISO 2788 (1974), 

• јединствени формат за унос и размену података, односно приручника, Универзални 

машински читљив формат UNIMARC.  

Књиге инвентара се воде за монографскепубликације, радове студента и серијске 

публикације, као и за посебну библиотечку грађу (компакт дискове). Активно се 

примењује и међубиблиотечка позајмица са библиотекама у земљи. Све библиотечке 

јединице су прописно обрађене и цео библиотечки фонд је доступан за претраживање 

електронским путем. Свака новонабављена публикација или рад се обраде одмах по 

пријему.  

Омогућено је и електронско задуживање и раздуживање библиотечке грађе. На тај 

начин је побољшан рад са корисницима, посебно у погледу скраћивања времена које 

библиотекар посвети појединачном кориснику.  



За потребе наставе на свим студијским програмима обебзеђени су и информатички 

ресурси: рачунари, друга информатичка опрема и приступ интернету. Сви наставници, 

сарадници и студенти Факултета имају бесплатан приступ интернету и академској 

мрежи на Факултету, као и од својих кућа. Путем академске мреже, обезбеђен је 

приступ КОБСОН и водећим светским електронским сервисима, који омогућавају 

приступ највећем броју часописа из научних области које се изучавају на Факулету. 

Након усвајања Измена и допуна Закона о високом образовању из 2015. године, и наш 

Факултет, као високошколска институција, је постао обавезан да учествује у припреми 

података за формирање Националног репозиторијума докторских дисертација 

одбрањеним у Србији – NaRDuS. Библиотекар наше библиотеке, у склопу пројекта који 

спроводи Универзитет у Новом Саду, већ око две године ради на обради података у 

склопу софтверског система CRIS UNS који је подлога за формирање Националног 

репозиторијума. Она је и чланица прве генерација дигиталних библиотекара, која је 

обуку и сертификате за овај посао добила у склопу пројекта „Перун”, којим руководи 

Културни центар у сарадњи с Центром за медије и културу и уз подршку Амбасаде 

Сједињених Америчких Држава у Београду и Централном библиотеком Универзитета. 

Ови библиотекари су успели да дигитализују 181 докторску дисертацију Технолошког 

факултета у Новом Саду које ће бити доступне јавности на дигиталној платформи 

Универзитета у Новом Саду ЦРИС, у складу с новим Законом о високом образовању. 

Планирамо да дигитализујемо и дисерације нашег факултета. Да би се то остварило 

потребно је да библиотекар одређено време од неколико месеци проведе у 

Универзитетској библиотеци где се налазе скенер и софтвер за ову обраду. Посао је 

обиман али је непходан за праћење и рад у савременим информационим токовима.  

Такође се свакодневно ажурирају и подаци за наставно особље потребни за картон 

научног радника у бази података Покрајинског секретаријата за науку и технолошки 

развој. 

Број запослених у библиотеци Факултета, као и врста и ниво њихове стручне спреме 

усклађени су са европским стандардима за пружање ове врсте услуга. Библиотекарке и 

књижничарка су успешно положиле стручне испите који су прописани Правилником о 

условима за стицање звања запослених у области библиотекарства и информационих 

наука (Сл. гласник РС бр. 63/94).  

Компетентност и мотивисаност библиотечког особља за подршку у библиотеци и 

читаоници се континуирано прати, оцењује и унапређује, од стране Народне 

библиотеке Србије и Библиотеке Матице српске, спровођењем акредитованих програма 

стручног усавршавања. Каталог образовне понуде Народне библиотеке Србије, у 

стандардизованом и обједињеном облику, нуди различите едукативне програме, обуку 

и консултације са дефинисаним темама, припремљеним наставним материјалима и 

најстручнијим предавачима из националне библиотеке. Ово усавршавање се остварје 

организовањем саветовања, научних скупова, конференција и семинара којима 

запослени морају да присуствују и да у њима активно учествују.  

Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци. Библиотека ради у 

две смене, и то од 7 до 15 сати и од 12 до 20 сати. Библиотека има стално запослена 2 

библиотекара са високом стручном спремом и положеним стручним испитом и једног 

књижничара са средњом стручном спремом, који обавља послове са ½ радног времена 

и има положен стручни испит за књижничара. Читаоница је климатизована и њено 

радно време је од 7 до 20 часова. 

SWOT анализа  

Снаге 



- Постојање усклађених аката о раду Библиотеке  са Законом о библиотечко-

информационој делатности; (+++) 

- Континуирано праћење потреба о набавкама уџбеника, литературе, библиотечких и 

информатичких ресурса; (+++)  

- У оквиру годишњег Финансијског плана обезбеђивање средстава за набавке уџбеника, 

литературе, библиотечких и информатичких ресурса; (+++) 

- Поштовање и праћење процедура о набавкама уџбеника, литературе и информатичких 

ресурса, (+++) 

- Релативно добра покривеност наставних предмета потребним уџбеницима, 

литературом и училима, (+++) 

- Усклађеност броја и структуре запослених у библиотеци, континуирана едукација у 

циљу задржавања лиценци, као и потребне информатичке подршке са националним и 

европским стандардима. (+++) 

Слабости 

- Тренутна немогућност обебзеђивања додатних простора за потребе проширивања 

библиотечког простора; (++) 

-  Недовољан број рачунара и побољшање перформанси рачунара за претраживање базе 

Библиотеке и приступ другим библиотечким ресурсима;(++) 

Могућности 

- Онлајн приступ академској мрежи, као и веза са најважнијим библиотекама у земљи, 

(+++) 

- Доступност референтних библиотечких база путем библиотеке Факултета, 

Универзитета и академске мреже, (+++) 

- Боља информатичка подршка раду библиотеке, (++) 

- Повећана брига државе о легалности коришћених софтвера у високообразовним 

институцијама. (++) 

Претње 

- Пад броја уписаних студената па самим тим и смањен број корисника библиотечких 

услуга; (+++) 

- Недовољна подршка државе научно-истраживачком раду било у финансијском или 

материјалном виду, што се може одразити и на набавку потребних уџбеника, 

литературе и информатичких ресурса. (+++) 

- Ризик губитка еминентног наставног и библиотечког особља, на свим нивоима, због 

пензионисања или преласка код другог послодавца; (++) 

На основу наведене SWOT анализе и према уоченим слабостима предложене су следеће 

корективне мере и акције за њихово спровођење: 

- Радити на континуираном и унапређеном промовисању Факултета у циљу повећања 

броја уписаних студената и корисника Библиотеке Факултета;  

Одговорни: менаџмент Факултета, промотери и сви запослени. 

Рок: непрекидно са посебним нагласком пред уписни рок. 



- Повећати површину и уредити нов библиотечки и читаонички простор и приступити 

набавци неопходне информатичке опреме за бржи и квалитетнији рад Библиотеке, у 

циљу промовисања могућности коришћења Библиотеке и осталих информационих 

ресурса.  

Одговорни: менаџмент Факултета, библиотекари и одабрана техничка подршка.  

Рок: зависиће од темпа активности на опремању анкса зграде Факултета. 

- У редовне активности катедри Факултета укључити континуирану претрагу 

постојећег и исказивање потреба за обнављањем и унапређењем постојећег 

библиотечког фонда.  

- Потребе за набавком одговарајуће литературе катедре ће достављати пре почетка 

сваког семестра.  

- Издавачку делатност Факултета ускладити са потребама наставног процеса и 

Правилником о издавачкој делатности.  

Одговорни: шефови катедри и библиотекари.  

Први термин: јунски испитни рок 2015/2016.године. 

Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи 
 

Р. б. Библиотечке јединице Број 

1. Књиге на српском језику 320 

2. Књиге на страним језицима 131 

3. Књиге на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 451 

1. Монографије на српском језику 102 

2. Монографије на страним језицима 37 

3. Монографије на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 139 

1. Часописи на српском језику 3633 

2. Часописи на страним језицима 847 

3. Часописи на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 4480 

1. Уџбеници на српском језику 5118 

2. Уџбеници на страним језицима 530 

3. Уџбеници на језицима националних мањина - 

 УКУПНО 5648 

СВЕГА 10718 

 

Табела 09.2 - Назив уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени 

на високошколској институцији обајвљени у периоду 2013.-2016. 

R.Br. Autor Naziv Naziv 

Biblioteke 

Godina 

izdanja 

Broj  

strana 

Jezik 

izdanja 

Dim. 

cm 

Inv. br.  

1.   III International Symposium Engeneering 
Management and Competiteveness (EMC2013), 

Zbornici 2013. 573 eng 30 05454 

2.   International Conference on Information 

Techology and Development of Education, ITRO 

2013 

Zbornici 2013. 450 eng 30 05470 



3.   III International Conference Industrial 
Engineering and Environmental Protection - 

Process Techology and Environmental 

Protection,(IIZS 2013)  

Zbornici 2013. 463 eng 30 05566 

4.   III International Conference "Ecology of Urban 

Areas" 2013, Ečka - Zrenjanin, 11th October 

2013  

Zbornici 2013. 661 eng 30 05563 

5.   5th International Scientific - Professional 
Conference Textile and Economy, Zrenjanin, 5-

6th November 2013  

Zbornici 2013. 1 CD eng 12 05574 

6.   2nd] International Conference on Applied 
Internet and Information Technologies, ICAIIT 

2013  

Zbornici 2013. 489 eng 30 05610 

7.   5th International Scietific-Professional 
Conference Textile Scince and Economy, 

Zrenjanin, 05-06th November 2013  

Zbornici 2013. 355 eng 30 06000 

8.  Brtka Vladimir Meko računarstvo-fazi logika i fazi inferentni 

sistemi-veštačke neuronske mreže  

Udžbenici 2013. 146 scr 24 05450 

9.  Đapić Nina Organska hemija – za studente tekstilnih 

tehnologija  

Udžbenici 2013. 130 scr 24 05910 

10.  Ivanković Zdravko 

Radosav Dragica 
Markoski Branko 

Softversko inženjerstvo 2- tutorija za Microsoft 

Visual Studio 2010  

Udžbenici 2013. 231 scr 30 05570 

11.  Kazi Ljubica 

Kazi Zoltan 
Radulović Biljana 

Informacioni sistemi 1 i Informacioni sistemi 2  Udžbenici 2013. 1 CD scr 12 05608 

12.  Letić Duško Optički model kritičnih protoka materijala PD-

PRECEDENCE DIAGRAMMING 

STRUKTURE  

Monografija 2013. 240 scr 24 05375 

13.  Letić Duško Menadžment projekata 

-Autorizovana predavanja  

Udžbenici 2013. 344 scr 30 05496 

14.  Letić Duško Operacioni menadžment[- Osnovni kvantitativni 

moduli korišćenjem programa Matchad 
Professional, MS Excel, Lingo, Lab, Transp  

–Autorizovana predavanja  

Udžbenici 2013. 585 scr 30 05495 

15.  Markoski Branko 
Lacmanović Dejan 

Pecev Predrag 

Praktikum rešenih zadataka iz programskog 
jezika C  

Udžbenici 2013. 286 scr 24 05490 

16.  Pavlović Milan Integrisani menadžment sistemi  Udžbenici 2013. 436 scr 24 05718 

17.  Tolmač Dragiša 
Desnica Eleonora 

Mašinski elementi - Zbirka zadataka 
(Autorizovani zadaci za vežbe)  

Udžbenici 2013. 44 scr. 30 05850 

18.   IV International Symposium Engeneering 

Management and Competiteveness (EMC2014)  
Zbornici 2014. 502 eng 30 05753 

19.   International Conference on Information 

Techology and Development of Education, ITRO 

2014  

Zbornici 2014. 441 eng 30 05755 

20.   6th International Scietific-Professional 

Conference Textile Scince and Economy, 

Zrenjanin, 28-30th October 2014  

Zbornici 2014. 346 eng 30 05893 

21.   [3rd] International Conference on Applied 
Internet and Information Technologies, ICAIIT 

2014  

Zbornici 2014. 281 eng 30 05890 

22.   [Workshop "Envirobanat 2013", 5-6 September 
2013, Hunting Manor Kastel Ecka]  

Zbornici 2014. 134 eng 30 05698 

23.   40 godina Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" - 

(1974-2014)  

Monografija 2014. 138 scr/eng 24 05777 

24.  Adamović Živoslav 
Jasmina Pekez 

Mehanika fluida  
 

Udžbenici 2014. 150   05963 

25.  Bjelica Momčilo Zbirka zadataka sa prijemnih ispita iz matematike  Udžbenici 2014. 133 scr 24 05710 

26.  Glušac Dragana Elektronsko učenje Udžbenici 2014.  

161 

scr 24 05829 

27.  Kazi Ljubica 

Radulović Biljana 

Uvod u distribuiranje informacione sisteme - 

praktikum za vežbe  

Udžbenici 2014. 1 CD scr 12 05740 

28.  Letić Duško 

Davidović Branko 

Simulacija Monte Karlo - ekspozicija u Mathcadu  Udžbenici 2014. 191 scr 24 05865 

29.  Ljubojev Nadežda 

Varga Siniša 

Pravna zaštita kompjuterskog programa sa 

osnovama autorskog i patentnog prava 

Udžbenici 2014. 243 scr 24 05720 

30.  Prvulović Slavica 

Tolmač Dragiša 

Tolmač Jasna 

Procesni sistemi i postrojenja  Udžbenici 2014. 173 scr 24 05787 

31.  Radovanović Ljiljana 

Adamović Živoslav 
 Desnica Eleonora 

 Palinkaš Ivan 

Tribologija i podmazivanje mašina  Udžbenici 2014. 197 scr 24 058534 



32.  Sajfert Vjekoslav Fizika –  

za studente smera Industrijsko inženjerstvo u 

ekspolataciji nafte i gasa  

 2014. 194 scr 24 05945 

33.  Sajfert Vjekoslav Fizika fluida - za studente smera Industrijsko 

inženjerstvo u ekspolataciji nafte i gasa  

Udžbenici 2014 149 scr 24 05935 

34.  Sajfert Vjekoslav Zbirka zadataka iz fizike  Udžbenici 2014. 218 scr 24 05940 

35. 0 Sajfert Vjekoslav Zbirka zadataka iz fizike  - sa laboratorijskim 

vežbama  - za studente smera Industrijsko 
inženjerstvo u ekspolataciji nafte i gasa  

Udžbenici 2014. 147 scr 24 05955 

36.  Sajfert Vjekoslav Zbirka zadataka iz fizike fluida - za studente 

smera Industrijsko inženjerstvo u ekspolataciji 
nafte i gasa  

Udžbenici 2014. 101 scr 24 05901 

37.  Tolmač Dragiša 

Prvulović Slavica 

Tolmač Jasna 

Racionalizacija potrošnje energije u industriji  Udžbenici 2014. 88 scr. 24 05859 

38.   7th International Scietific-Professional 

Conference Textile Scince and Economy, 

Zrenjanin, 25-31st May 2015  

Zbornici 2015. 267 eng 30 06003 

39.   V International Symposium Engeneering 
Management and Competiteveness (EMC2015)  

Zbornici 2015 368 eng 30 06025 

40.   International Conference on Information 

Techology and Development of Education, ITRO 
2015  

Zbornici 2015. 311 eng 30 06095 

41.   [4th] International Conference on Applied 

Internet and Information Technologies, ICAIIT 

2014  

Zbornici 2015. 258 

1 CD 

eng 30 06156 

06158 

42.   V International Conference Industrial 

Engineering and Environmental Protection - 

Process Techology and Environmental 
Protection,(IIZS 2015)  

Zbornici 2015. 1 CD eng 12 06173 

43.  Mogutov Aleksandar Geologija nafte i gasa  Udžbenici 2015. 1 CD scr 12 06218 

44.  Tolmač Dragiša 

Tolmač Jasna 

Projektovanje tehnoloških sistema-zbirka rešenih 

zadataka  

Udžbenici 2015. 100 scr 24 05950 

 

Прилози 

Прилог 09.1 - Општи акт о уџбеницима 

Прилог 09.2 - Попис информатичких ресурса 

 

Додатак 

• Уверења о положеним стручним испитима за библиотекаре и књижничара 

Prilog%209.1.%20Opsti%20akt%20o%20udzbenicima.pdf
Prilog%209.2.%20Popis%20informatickih%20resursa.pdf
Dokument%20uz%20prilog%209.%20Uverenja%20o%20polozenim%20strucnim%20ispitima.pdf


Стандард 10: Квалитет управљања високошколском 
установом и квалитет ненаставне подршке  
Опис тренутне ситуације 

Органи управљања и органи пословођења, њихове надлежности и одговорности у 

управљању и организацији високошколском установом, утврђени су општим актом 

високошколске установе, односно Статутом Техничког факултета „Михајло Пупин“ из 

Зрењанина, у складу са законом. 

Орган управљања је Савет Факултета. Савет има 21 члана, од којих је 13 представника 

Факултета, 4 представника оснивача и 4 представника студената. 

Од 13 представника Факултета, 12 представника бира Наставно-научно веће из реда 

наставника и сарадника на предлог већа катедри, а једног члана бира ненаставно 

особље на заједничком састанку запослених. 

Представнике оснивача именује Скупштина АП Војводине, а представнике студената 

бира Студентски парламент Факултета.  

Орган пословођења је декан, чије су надлежности, права и обавезе одређени Статутом. 

Мандат декана је три године, са могућношћу још једног избора. За свој рад декан 

одговара Савету Факултета. На предлог декана, Савет Факултета именује три 

продекана (продекан за наставу, продекан за науку и продекан за финансије) из реда 

наставника и једног студента продекана на предлог Студентског парламента. 

Надлежност продекана из реда наставника је руковођење појединим сегментима из 

делатности Факултета (основне и мастер студије, докторске студије, међународна 

сарадња, финансије), а студент продекан заступа интересе студената.  

Анализа и процена тренутне ситуације која се односи на стандард 

Организационе јединице Факултета су: 

1. Катедре; 

2. Деканат. 

Одлуку о оснивању јединице доноси Савет Факултета на предлог Наставно-научног 

већа, односно Наставно-научно веће у зависности од делатности и правног статуса 

јединице. Одлуку о оснивању јединице са статусом правног лица, на предлог Наставно-

научног већа, доноси Савет Факултета двотрећинском већином од укупног броја својих 

чланова, у складу са посебним законом. 

Катедра је основна јединица педагошког рада и научно-истраживачког рада у функцији 

развоја дисциплина које припадају катедри. Катедру чине наставници и сарадници који 

реализују наставу из сродних наставних предмета на Факултету. На Факултету има 

седам Катедри: 

1. Катедра за основне и примењене науке; 

2. Катедра за информационе технологије ; 

3. Катедра за методике наука и технологију образовања; 

4. Катедра за машинско инжењерство  

5. Катедра за менаџмент 

6. Катедра за текстилно одевне науке  и дизајн  

7. Катедра за инжењерство заштите животне средине 



Деканат је седиште и канцеларија декана. Деканат чине: декан, продекани и колегијум 

деканата. Колегијум деканата поред декана чине продекани, председник савета, шефови 

катедри, записничар и по потреби остала позвана лица. 

Као стручни орган на Факултету делује Наставно-научно веће и Веће катедре. Научно-

наставно веће Факултета чине наставници Факултета који су изабрани у звање 

редовног професора, ванредног професора, доцента, предавача, у радном односу са 

пуним радним временом, као и сарадници Факултета изабрани у звање асистента који 

су у радном односу са пуним радним временом. 

Декан Факултета је председник Научно-наставног већа по функцији. 

НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ 

На факултету се формирају службе које обављају: административне, правне и 

аналитичке послове, финансијско-рачуноводствене посливе, библиотечке и друге 

стручне, техничке и помоћне послове за потребе факултета. 

На радно место шефа службе Декан распоређује запосленог који је непосредни стручни 

организатор рада и непосредни извршилац одређених послова и задатака. 

Декан одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у 

службама у складу са законом. 

Ненаставно особље Факултета броји 16 радника: 

- шеф кабинета декана      1 

- референт за правне послове     1 

- референт за опште и персоналне послове   1 

- систем администратор      1 

- спремачице        4 

Служба за финансијско-књиговодствене послове 

- шеф службе за финансијско-књиговодствене послове  1 

- референт за финансијске послове    1 

Студентска служба 

- шеф службе        1 

- сарадници за студентска питања     2 

Библиотека 

- библиотекар       2 

- књижњичар/административни радник у књижари  1 

SWOT анализа 

Снаге 

- Статутом Факултета је дефинисан орган управљања и орган пословођења факултетом 

+++ 

- Дефинисане су надлежности органа управљања и надлежности органа пословођења 

факултетом као и њихова одговорност ++ 

- Праћење и оцењивање квалитета управљања институцијом, мере за унапређење ++ 



- Праћење и оцењивање квалитета рада стручних служби и ненаставног особља ++ 

Слабости  

- Недостатак системски подржаног перманентног усавршавања и образовања 

ненаставног особља ++ 

Могућности  

- Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање управљачког и 

ненаставног особља ++ 

- Преузимање организационих модела за управљачко и ненаставно особље из 

упоредног закодавства водећи рачуна о специфичностима образовног система ++ 

Опасности  

- Стручно „застаревање“ ненаставног особља ++ 

- „Информатичко застаревање“ ненаставног особља ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 10 

1. Обезбедити чешће и перманентно образовање и усавршавање ненаставног особља 

2. Унапређење транспарентности пословања 

Табела 10.1 Број ненаставних радника стално запослених у 

високошколској установи у оквиру одговарајућих организационих 

јединица 
 

Р. б. Радно место Матични број Име, средње слово, презиме Квалификација 

1. Секретар факултета 3009956855134 Јасмина Ж. Ђукић Висока стручна спрема 

2. Шеф кабинета декана 3105964855029 Ружица А. Ивковић Висока стручна спрема 

3. 
Референт за општа и 

персонална питања 
0712956855012 Ленуца П. Стојак Средња стручна спрема 

4. Шеф студентске службе 1005976855022 Ивана Д. Коцкар Висока стручна спрема 

5. 
Сарадник за студентска 

питања 
3010970855013 Ерика Ј. Хорват Антал Висока стручна спрема 

6. 
Сарадник за студентска 

питања 
1806968855016 Вера Д. Јокић Виша стручна спрема 

7. Шеф рачуноводства 1909955855045 Весна М. Кељачки Виша стручна спрема 

8. 
Референт за финансијска 

питања 
2709959845014 Милка Б. Бракус Виша стручна спрема 

9. Библиотекар 2109960855034 Оливера М. Добросављев Висока стручна спрема 

10. Библиотекар 0606973855056 Драгана Ж. Бугарчић Висока стручна спрема 

11. Систем администратор 1510975850015 Владимир С. Каруовић Висока стручна спрема 

12. 
Административни 

радник у књижари 
1306968855048 Отилија Ф. Слијепчевић Средња стручна спрема 

13. Спремачица 2010957855027 Споменка Ж. Туцић Неквалификовани радник 

14. Спремачица 1009971168308 Славица М. Аћин Неквалификовани радник 



15. Спремачица 2312973855033 Далиборка В. Бркља Неквалификовани радник 

16. Спремачица 0411960855086 Љиљана М. Бабић Неквалификовани радник 

 

Прилози 

Прилог 10.1. Статут Факултета  

Прилог 10.2. Шематска организациона структура Техничког факултета „Михајло 

Пупин“  

Прилог 10.3. Анкете студената о процени квалитета рада органа управљања и рада 

стручних служби (садржана у Анкетама студената о квалитету студија и студијских 

програма) 

Prilog%2010.1.%20Statut%20Fakulteta.pdf
Prilog%2010.2.%20Sematska%20organizaciona%20struktura%20TFMP.pdf
Prilog%2010.2.%20Sematska%20organizaciona%20struktura%20TFMP.pdf
Prilog%2010.3.%20Izvestaj%20studentske%20evaluacije%202014-2015.pdf
Prilog%2010.3.%20Izvestaj%20studentske%20evaluacije%202014-2015.pdf
Prilog%2010.3.%20Izvestaj%20studentske%20evaluacije%202014-2015.pdf


Стандард 11: Квалитет простора и опреме  
Опис стања, анализа и процена стандарда 

Рад Техничког факултета „Михајло Пупин“  у Зрењанину одвија се на простору 

површине 4.071,75 m2 за пројектовани број студената 1902 и поседује примерене 

просторне капацитете: учионице, кабинете, лабораторије, библиотеку, читаоницу, 

студентски клуб и остале просторе за квалитетно обављање своје делатности. 

Рад факултета одвија се у две смене. На тај начин се обезбеђује простор од 2,14 m2 

бруто простора по студенту, сведено на рад у једној смени. 

Наставно-образовни процес на Техничком факултету „Михајло Пупин“  у Зрењанину 

одвија се на укупној нето површини 2822,36 m2, с укупним бројем од 1358 седишта за 

студенте. То значи да студенти располажу са (1358 ∙ 2) / 1902 = 1,428 седишта по 

студенту. Наставници и сарадници располажу са укупно 395,64 m2 кабинетског бруто 

простора, што чини 5,90 m2 по наставнику-сараднику. Студентска унија има на 

располагању канцеларију површине 23,50 m2. 

Техничка опрема којом Факултет располаже у складу је са савременим захтевима за 

обављање наставно-образовног процеса на свим степенима студија и научно-

истраживачког рада. Факултет поседује више од 360 рачунара од тога се у настави 

користи 195, а остали се користе за потребе наставника, стручних служби и студентскe 

организацијe. Сви рачунари имају конекцију на интернет. У настави се користи 19 

видео бимова. У клубу студената студенти имају на располагању 6 рачунара за 

коришћење интернета. Опрема у лабораторијама наведена је у Табели 11.2. 

Простор и опрема се прилагођавају потребама активности на Факултету. У складу са 

захтевима планира се, а на основу прихватања од стране Органа Факултета и реализују 

активности куповине нове опреме и/или замене старе опреме, односно опремања 

учионица и/или лабораторија, односно остваривање сарадње са другим правним 

субјектима по овом питању. Донацијом компаније НИС Гаспромњефт опремљене су 

лабораторије за физику и хемију, а једна учионица опремљена је са 21 рачунаром. 

Учешћем Факултета на IPA пројектима међуграничне сарадње Румунија-Србија 

опремљена је лабораторија за текстил, лабораторија за електронско учење која поседује 

лаптоп рачунаре и интерактивну таблу. Средствима из европских фондова Факултет је 

опремљен најсавременијом опремом за едукативни видео стриминг 

(http://www.tfzr.uns.ac.rs/webcast/). У сарадњи са Управом за капитална улагања АП 

Војводине и Градом Зрењанином завршен је анекс зграде и опремљена je читаоница за 

студенте. 

На техничком факултету „Михајло Пупин“  у Зрењанину је у току реализација 

изградње новог простора за потребе наставног и научног рада. У новим учионицама, 

лабораторијама и амфитеатару, студенти и запослени, ће имати савремене услове рада, 

уз одговарајућу најсавременију опрему за научноистраживачки и наставни рад, 

првенствено на докторским студијама. 

Компјутерске лабораторије  са  приступом  академској  мрежи  омогућује несметано 

приступање бројним информационим базама у свету, што у многоме доприноси  

остваривању  завидних  резултата у научно-истраживачком раду у последњих неколико 

година, чему доприноси и континуирано обнављање постојећих ресурса и усклађивање 

просторног капацитета и опреме са потребама наставног процеса и бројем студената. 

Факултет је повезан са другим информатичким центрима и то: 



1. Повезаност Информационог система студентске службе факултета, са ISU-UNS 

информационим системом Универзитет у Новом Саду који се односи првенствено на 

наставу и акредитацију наставе: наставно особље, ненаставно особље, студенте и 

студијске програме. На овај начин интегрисана је кадровска евиденција наставно-

научног особља факултета, са јединственом евиденцијом информационог система 

Универзитета у Новом Саду. 

2. Повезаност библиотеке Факултета са: 

• централном библиотеком Универзитета у Новом Саду, интеграцијом података о 

библиотечком фонду. Библиотека Факултетa је повезана са web сајтом Виртуелна 

библиотека Србије преко кога приступа и размењује податке са COBISS.net. 

платформе. 

• web сајтом Универзитет у Новом Саду омогућавањем постављања доктората на јавни 

увид. То врши преко сервиса CRIS UNS (Current Research Information System University 

of Novi Sad) - Информациони систем научне делатности Универзитета у Новом Саду. 

• web сајтом Покрајинског секретаријата за науку и технолошки развој омогућавањем 

комплетне администрације Картона научно-истраживачког радника (од стране 

библиотекара и наставно-научног особља Факултет), који се користи као централна 

евиденција научних референци запослених Факултет, а узима у обзир приликом 

вредновања референци учесника Покрајинских пројеката. 

3. Приступ (са свих рачунара Факултет) светским часописима и библиотечким базама 

података путем KoBSON система, који је могућ у оквиру свих факултета Универзитета 

у Новом Саду. Приступ је доступан искључиво са академске мреже, из установе или 

путем удаљеног приступа отварањем посебног корисничког налога. 

У Табели 11.1 је приказана структура и величина површина у власништву Факултета, а 

у Табели 11.2 преглед опреме у власништву Факултета која се користи у наставном 

процесу и научноистраживачком раду. 

У Прилогу 11.1 су дате слике нових лабораторија и амфитеатра Факултета.  

SWOT анализа 

Снаге 

- просторни капацитети ускађени са бројем студената +++ 

- адекватност рачунарске, техничке лабораторијске и остале опреме +++ 

- усклађеност капацитета опреме са бројем студената +++ 

Слабости  

- одржавање постојеће опреме и набавка нове +++ 

- опрема није у свим лабораторијама савремена +++ 

- постојећи енергетски систем не задовољава потребе +++ 

Могућности  

- проналажење нових извора за опремање +++ 

- проширивање техничких могућности +++ 

- набавка нове опреме из донација и са пројеката +++ 

Опасности  



 

- недостатак иницијативе свих наставника у погледу учешћа на пројектима +++ 

- недостатак финансијских средстава за улагање у нову опрему и одржавање постојеће 

+++ 

- смањење републичког и покрајинског фонда за финансирање пројеката +++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета стандарда 11 

Повећање активности руководства Факултета и свих запослених за обезбеђење 

средстава са пројеката, од оснивача, и града за амортизацију, реконструкцију, 

инвестиције и уређење постојећег простора. Посебна пажња треба да се посвети 

уређењу простора за извођење наставе и опремању Анеха зграде. 

Набавка рачунарске и остале лабораторијске опреме треба да буде у функцији 

реализације акредитованих студијских програма. Треба наставити континуирано 

усклађивање просторног капацитета и опреме са потребама наставног процеса и бројем 

студената. 

Табела 11.1. Укупна  површина (у  власништву  високошколске  установе  

изнајмљени  простор) са површином  објеката (амфитеатри,  учионице, 

лабораторије, организационе јединице, службе)  

 
 

Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи 

у наставном процесу и научноистраживачком раду  

Br Naziv Kol. (kom) 

1 Analitička vaga  1 

2 Tehnička vaga  1 

3 Aparat za destilaciju 1 

4 Laboratorijska peć za žarenje  1 

5 Poluautomatska pipeta 1 

6 Poluautomatska bireta  1 



7 Laboratorijska centrifuga  bez hlađenja  1 

8 Laboratorijski pH metar  1 

9 Laboratorijski konduktometar 1 

10 Laboratorijski oximetar 1 

11 Laboratorijski turbidimetar 1 

12 Alkoholni termometar  1 

13 Abbe rerfaktometar  1 

14 Plamenik 16 

15 Magnetna mešalica  1 

16 Vodeno kupatilo sa poklopcem 1 

17 Membrasnki osmometar 1 

18 Viskozimetar po Cannon-Fenske-u za prozirne tečnosti  5 

19 Viskozimetar po Cannon-Fenske-u za neprozirne tečnosti  5 

20 Školski Kalorimetar 1 

21 Areometar 1 

22 Laboratorijski  digitalni  sat sa 1 

23 Digitalni Rotavapor 1 

24 Vodene vakuum pumpe 4 

25 Elektroforeza 1 

26 'Scitech Hydraulic Bench Model FM100F'  1 

27 GFM29_Laminar&TurbulantPipeFlowApp 1 

28 Установка лабораторная "Маятник Обербека" ФМ14 1 

29 Установка для изучения зависимости скорости звука от температуры ФПТ17 1 

30 

Установка для определения отношения теплоемкостей воздуха при постоянном 

давлении и постоянном объеме ФПТ16н 1 

31 Установка "Изучение внешнего фотоэффекта" 1 

32 Установка "Изучение интерференции света"  1 

33 

Установка лабораторная «Определение момента инерции тела динамическим 

способом» ФМ22 1 

34 Uređaj za proučavanje zakona dinamike obrtnog kretanja 1 

35 Matematičko klatno (komplet) 1 

36 Komplet za određivanje modula elastičnosti  1 

37 Uređaj za određivanje brzine zvuka u vazduhu pomoću vazdušnog stuba (komplet) 1 

38 Uređaj za proveravanje BojlMariotovog zakona (komplet) 1 

39 Uređaj za proveravanje Šarlovog zakona (komplet) 1 

40 Sredstva za demonstriranje vrsta ravnoteže (komplet) 1 

41 Uređaj za proučavanje amortizovanih oscilacija (komplet) 1 

42 Uređaj za eksperimentalno određivanje statičkog koeficijenta trenja klizanja (komplet) 1 

43 Fizičko klatno (komplet) 1 

44 Uređaj za određivanje momenta inercije pomoću torzionog klatna (komplet) 1 

45 Uređaj za određivanje modula torzije 1 

46 Hidrometar  1 

47 Uređaj za proveravanje Bernulijeve jednačine 1 

48 Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona metodom otkidanja 1 

49 Uređaj za određivanje koeficijenta površinskog napona pomoću kapilare 1 



50 Stoksov viskozimetar 1 

51 Piknometar, 50 ml 3 

52 Komplet za realizaciju Rejlijevog eksperimenta 1 

53 Sredstvo za demonstraciju pritiska i njegove zavisnosti od dodirne površine 1 

54 Model spojenih sudova 1 

55 Model hidraulične prese 1 

56 “U” manometar sa vodom 1 

57 Areometri različitog opsega 1 

58 Staklena posuda i metalno dno na koncu za demonstraciju hidrostatičkog pritiska 1 

59 Pitoova cev 1 

60 Posuda sa prelivnom cevi 1 

61 Pribor za demonstraciju prenosa toplote provođenjem 1 

62 Pribor za demonstraciju prenosa toplote strujanjem 1 

63 Paskalov balon – stakleni 1 

64 Nastavni komplet “Električna struja” 2 

65 Nastavni komplet “Naizmenična struja”  1 

66 Nastavni komplet “Elektronika” 2 

67 Vitstonov most – merenje električnog otpora Komplet  1 

68 ampermetar  2 

69 miliampermetar  5 

70 voltmetar  3 

71 unimer  4 

72 minimer 7 

73 osciloskop 2 

74 HeNe laser 1 

75 GM brojač sa sondom 1 

76 Centigramska vaga 1 

77 transformator 2 

78 dekade resistor 2 

79 promenljivi otpornik 9 

80 elektronski voltmetar 1 

81 metrel 1 

82 električna vaga 1 

83 daljinomer 1 

84 kern elektonska vaga 1 

85 mikrometar 1 

86 nonijus 1 

87 Galilejev žljeb 1 

88 Ahimedova vaga 1 

89 Atvudova mašina 1 

90 model mrtve petlje 1 

91 digitalni hronometar 2 

92 uređaj za proveru zakona održanja – kolica 1 

93 optička klupa 1 

94 venturijeva cev 1 



95 C - Lock брава 1 

96 CANLINK GSM 2101 сет за уградњу 1 

97 Data Taker can Gate can to ASCII gateway 2xcan ports, 1xGPS Port 2 

98 Data Taker DT81 Series 2. 1-3 Analog, 8 digital chanels 3 

99 Dekade resistor MA 2102 1 

100 Dekade resistor MA 2112 1 

101 DELL Inspirion N7010 1 

102 Faibo flipchart 70x105 цм магнетни сунђери о1с Марам. за белу таблу 1 

103 FL Bluetooth AP, wireless bluetooth access point 1 

104 Fluce T5-H5-1AC Kit Electrical tester 1 

105 FLUKE 117/322 electricians combo kit 1 

106 HE-NE ласер PL 10 1 

107 Home Power MW9120GS AC/DC Universal Adapter 3-12V DC, 2A 3 

108 Iberdek машина за шивење одевних предмета 1 

109 Infrared Pyrometer OS65 Series OMEGA 1 

110 KERN електронска вага, тип CB6K1, сер бр. WCOOWOO10 1 

111 M - Lock брава 1 

112 Microlab SOLO-6C / 100 W РМС 1 

113 MOXA A52/DB9 RS-232 TO RS-422/485 Converter 3 

114 PCAN VSB FMS сет за уградњу 1 

115 Reign Power RP1100-24F AC/DC Adapter 24V DC, 4.2A 1 

116 RM Display starter set 1 

117 Rockwell-u Brinell-u- HP 250- WEB Leipzig 1 

118 RTD –2-100W30-36-G 2 

119 RTD 1 

120 Termopar OMEGA JMTSS-125U-40 2 

121 TESTO 340- анал. димног гаса са уграђ. ћелијама и сондом и кофер 4537/1 1 

122 U-цев 1 

123 Аерометар 1 

124 Алметар 1 

125 Амперметар индустријски 0-4А 1 

126 Амперметар индустријски 0-5А 1 

127 Аналитичка вага ТИП PT-04 1 

128 Апарат за исецање узорака за испитивање 1 

129 Апарат за испитивање броја увоја предива 1 

130 Апарат за испитивање постојаности обојења на прање и обојење 1 

131 Апарат за испитивање прекидне јачине и издужења предива 1 

132 „AIRPOINNTER“ 1 

133 Automatizovana stanica za ispitivanje kvaliteta  ambijentalnog vazduha 1 

134 TESTO 882 1 

135 Termovizijska kamera 1 

136 TESTO 435 1 

137 Multifunkcijski merni uređaj  1 

138 TESTO 340 1 



139 Analizator dimnih gasova  1 

140 DR 6000 UV VIS Spektrofotometar 1 

141 Meteorološka stanica 1 

142 Obična brzošivaća mašina  PFAFF  463-34701   2 

143 Obična brzošivaća mašina  SINGER  591 C300BD 2 

144 Specijalna mašina za šivenje - overloh  RIMOLDI 527-22-CD01 1 

145 Specijalna mašina za šivenje - overloh  TEXTIMA 8515 1 

146 Specijalna mašina za šivenje – iberdek  UnionSpecijal U34700 1 

147 Aparat za određivanje intenziteta obojenja bojenih rastvora 1 

148 Aparat za određivanje koeficijenta površinskog napona 1 

149 Aparat za određivanje otpornosti na trenje 1 

150 Aparat za određivanje prosečne dužine vlakana 1 

151 Aparat za određivanje ugla gužvanja 1 

152 Aparat za otpornost 1 

153 Aparat za uzorke 1 

154 Arhimedova vaga 1 

155 Atvudova mašina 1 

156 Automatska vaga 1 

157 Automatski aparat za bojenje uzoraka vlakana, prediva, tkanina i pletenina 1 

158 Automatski uređaj za ispitivanje finoće vlakana 1 

159 Automatski uređaj za ispitivanje neravnomernosti trake vlakana, predprediva i prediva 1 

160 Bidirekciona  konverzija RS-232 na industrijski standard RS-485 2 

161 Bidirekciona  konverzija USB na RS-232/422/485 1 

162 Binokularni mikroskop 1 

163 

Brojački mikroprocesorski kontrolisani ulazni modul sa programabilnim tajmerom za 

merenje frekvencije 
1 

164 Centigramska vaga 1 

165 Daljinometar DLE 70+ stalak BS 150 1 

166 Davač pritiska PX4100-600GV 1 

167 Davač sile LCAE 200kg OMEGA 1 

168 Destilator laboratorijski 1 

169 Difrakcione rešetke 2 

170 Digitalni hronometar, elektronski, sa kablovima i sa fotosenzorima 2 

171 Dinamom. za predivo 1 

172 Dinamom. za tkanine 1 

173 Dleto PDC 1 

174 Dleto bradavičasto 1 

175 Dleto zubčasto proizvođač TSK 1 

176 Električna automatska vaga za merenje težine 1 

177 Električna struja jednosmerna, nastavni komplet 1 

178 Električna sušnica 1 

179 Električna vaga 1 

180 Električna vaga 1 

181 Elektronika nastavni komplet 1 

182 Elektronski voltmetar 1 

183 Elevator BJ 1 



184 Elevator za bušaće šipke 1 

185 Elevator za teške šipke proizvođač Web-Wilson 1 

186 Elevator za uvlačenje kolone 1 

187 Galilejev žleb 1 

188 Gas analizator  tipa TESTO 300m 1 

189 Gasni kotao DAKON KS 24R 1 

190 Guma za klipovanje tip "J" Guiberson 1 

191 Guma za klipovanje tip "TA" Guiberson 1 

192 Instalacija za ispitivanje gasne opreme 1 

193 Instalacija za ispitivanje solarnih kolektora 1 

194 Kalibrator Pulsar Inst.106 1 

195 Kalorimetar SONTEX Švajcarska, Tip SUPERCAL 539, dimenzija 3/4, pro. 0.6 1 

196 Kino platno 1 

197 Kololimetar 1 

198 Komplet za gigant pumpu 1 

199 Komplet za ispitivanje zemljišta 1 

200 Komplet za uzorkovanje zemljišta 1 

201 Kruna za jezgrovanje 1 

202 Hronometar 2 

203 Kvadrant vaga 2 

204 Laboratorijska vaga 1 

205 Lini test 1 

206 Lokator dodatni pr. za mi 2086 1 

207 Manometar 1 

208 Matematičko klatno 2 

209 Mehanički proširivač (krilaš) D=190 mm 1 

210 Merač protoka INSA Zemun 1 

211 Merilo protoka NO 1-2 sa digitalnim pokazivačem 1 

212 Merno akvizicioni sistem MX840 1 

213 Metalni razboj za ručno tkanje 1 

214 Mikroampermetar PHYWE O-150A 2 

215 Mikrometar 1 

216 Mikrometarski zavrtanj 1 

217 Mikroskop 2 

218 Mikroskop sa električnim osvetljenjem 1 

219 Miliampermetar BI 0120 1 

220 Miliampermetar industrijski 0-150mA 1 

221 Miliampermetar industrijski 0-50mA 1 

222 Mini toplotna podstanica sa el. kot. od 12l 2000W, pločasti izmenjivač toplote 1 

223 Minimer 1 

224 

Mobilna anutomatska stanica za merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha Recodum 

Airpointer 
1 

225 

Mobilna anutomatska stanica za merenje kvaliteta ambijentalnog vazduha Recodum 

Airpointer 
1 

226 Model mrtve petlje sa kuglicama, razne elastičnosti i vrste materijala 1 



227 Monookularni mikroskop 1 

228 Multifunkcionalni merni instrument T-43 sil. pastom i trakom i kofer 4539/1 1 

229 Nastavni pano (bakarne cevi, posuda za vodu, manometar, kosi reg. ventil) 1 

230 Neprolazno D - sedište 1 

231 NM Vaga 2 

232 Nonijus 1 

233 Odvajač kondenzata 1 

234 Optička klupa 1 

235 Overlok mašina za šivenje odevnih predmeta 1 

236 Paker hidraulični proizvodni "CAMCO" HRI-1-SP 1 

237 Paker mehanički proizvodni "BCL" 1 

238 Piknometar 1 

239 Pločasti izmenjivač toplote sa regulacionim krugom 1 

240 Pneumatski prihvatni klinovi "CAVINS" TC-100, 75t 1 

241 Pokretni orman za smeštanje merne opreme 1 

242 Poluautomatska vaga 1 

243 Poluautomatska vaga za merenje težine uzoraka 1 

244 Poluautomatski uređaj za ispitivanje prekidne jačine i izduženja prediva 1 

245 Poluautomatski uređaj za ispitivanje prekidne jačine i izduženja tkanina i pletenina 1 

246 Potenciometar 475oma 1 

247 Potenciometar 475oma<eng> 1 

248 Pribor za konstrukciju odeće 1 

249 Prihvatni klin za teške šipke 1 

250 Promenljivi otpornik 0.2A 5000 oma 1 

251 Promenljivi otpornik 0.4A 1000 oma 1 

252 Promenljivi otpornik 0.6A 500 oma 1 

253 Promenljivi otpornik 1A 2000 oma 1 

254 Promenljivi otpornik 5A 30 oma 1 

255 Promenljivi otpornik PRN 117 1 

256 Protokomer FPR110 Series OMEGA 1 

257 Pumpa  STAR RS 15/4-130 1 

258 PUMPA GRUNDFOS UPS 15-60 1 

259 Pumpno postrojenje 1 

260 Razboj, snovaljka, razdelnik, brda i igle za uvod i provlakači 1 

261 Regulaciona dizna 1 

262 Rimoldi Šivaća mašina 1 

263 Rolka (dvoredna) za dleto za reversno bušenje 1 

264 Ručna klipna pumpa sa rezervoarom RKP 50 1 

265 Ručna mašina N 5 Standard Osijek 1 

266 Selektivni čep 1 

267 Set za uzorkovanje i analizu vode 1 

268 Skreper 1 

269 Slavina loptasta 1 

270 Stabilizer 1 

271 Stakleni eksikator 1 

272 Standardni manometar 400MBar, G1-2 Radijalni, Klasa tačnosti 1.6 1 



273 Standardni manometar, radijalniMBar 1 

274 Sto za konstrukciju odeće u prirodnoj veličini 1 

275 Sušara 1 

276 Štafelaj za crtanje i slikanje 10 

277 Tabla za utvrđivanje neravnomernosti prediva 1 

278 Temperaturna sonda za određ. U vrednosti sa ruč. i radio modul za m.inst 4538 1 

279 Terazije 200G sa teg. 1 

280 Termometar sa sondama tip TESTO 925 1 

281 Termovizijska kamera sa pratećom opremom i koferom inv. br. 4536/1 1 

282 Torziono klatno 1 

283 Transformator 220-2V 1 

284 Transformator RLU 01-30/10 1 

285 Trn desni 1 

286 Tubing Anker 1 

287 Unimer AMI 02 1 

288 Unimer MI 7042 2 

289 Union specijal šivaća mašina 1 

290 Univerzalna mašina za šivenje 4 

291 Uređaj za merenje pada pritiska i protoka u pločastom izmenjivaču 1 

292 Uređaj za merenje pada pritiska na opitnoj instalaciji za ispitivanje 1 

293 Uređaj za namotavanje prediva i kanure 1 

294 Uređaj za proveravanje zakona održanja energije pomoću kolica 1 

295 Uster aparat 1 

296 Uster Din. za predivo 1 

297 Višekanalni mikroprocesorski kontrolisani analogni ulazni modul 1 

298 Vitlo za predivo 1 

299 Voltmetar FLO 0120 1 

300 Voltmetar FLO 0125 1 

301 Voltmetar industrijski 0-15V 1 

302 Voltmetar industrijski CN 11 2 

303 Zasun navojni 1 

304 Zasun prirubnički 1 

305 Računar 272 

306 Projektor 19 

307 Štampač 26 

308 Notebook 72 

309 Računar 71 

310 Laptop 12 

311 Eksterni HDD 6 

312 Mrežna i komunikaciona oprema 6 

313 Robot Arduino 1 

314 Server 3 

315 Aplikacioini server 1 

316 Video server 1 

317 Mikrokontrolerski set 1 

318 Štampač 16 



319 Multifunkcijski uredjaj, štampač, skener, fotokopir 2 

320 Štampač 17 

321 Računar 24 

322 Laptop 13 

323 Notebook 18 

324 Tablet 28 

325 Grafička tabla 5 

326 Eksterni HDD 3 

327 Monitor 4 

328 UPS 1 

329 Micro SD 2 

 

Прилог 11.1 – Однос укупног простора и броја студената на свим акредитованим 

студијским програмима 

 

Документ уз прилог 

 Слике неких од лабораторија 

Prilog%2011.1%20Odnos%20ukupnog%20prostora%20i%20broja%20studenata.pdf
Prilog%2011.1%20Odnos%20ukupnog%20prostora%20i%20broja%20studenata.pdf
Dokument%20uz%20prilog%2011.1%20Slike%20nekih%20od%20laboratorija%20Fakulteta.pdf


Стандард 12: Финансирање  
Опис тренутне ситуације  

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину има дугорочно обезбеђена 

финансијска средства неопходна за реализацију наставно научног процеса процеса, 

научно –истраживачких пројеката и стручних активности , што доводи до финансијске 

стабилности у дугом периоду. 

Факултет стиче средства за обављање својих делатности у складу са законом и 

прописима, Статутом у Новом Саду и Статутом Техничког факултета „Михајло Пупин“ 

у Зрењанину. 

Финансирање Факултета, везано за реализацију наставног процеса преко обезбеђења 

средстава за плате и материјалне трошкове, дефинисано је следећим прописима: 

1. Закон о високом образовању,  

2. Уредба о нормативима и стандардима услова рада универзитета и факултета, и  

3. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама  

Извори стицања средстава су буџет Републике Србије, буџет Аутономне покрајине 

Војводине и сопствени приходи. 

Облици стицања финансијских средстава су: 

- средства за наставну делатност која обезбеђује оснивач, 

- средства за финансирање научноистраживачког и стручног рада, 

- школарине и друге накнаде за услуге образовања, 

- пројекти и уговори у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга, 

- донације, поклони и завештања, 

- средства од домаћих и страних улагача, 

- капитални добици, 

- остали извори. 

Средства која Факултет остварује из наведених извора распоређују се финансијским 

планом Факултета (Прилог 12.1). Факултет је свих претходних година укључујући и 

текућу годину имао финансијски план за текућу годину којим је планирао распоред и 

намену финансијских средстава. 

Предлог финансијског плана за фискалну годину доноси се у складу са прописима 

којима се уређује буџетски систем. 

Факултет доноси предлог финансијског плана за идућу календарску годину до 01.јуна 

текуће године, а финансијски план за календарску годину до краја првог квартала 

текуће године.Финансијски план доноси Савет Факултета. 

Финансијски извештај Факултета разматра Наставно-научно веће и даје предлог за 

усвајање Савету факултета, који доноси одлуку о усвајању Финансијског извештаја. 

Финансијски извештај је доступан јавности. Усвојени Финансијски извештај обезбеђује 

стабилно пословање.  



Извештајем о пословању и Годишњим обрачуном Техничког факултета „Михајло 

Пупин“ у Зрењанину (Прилог 12.2) се оцењује реализација усвојеног финансијског 

плана. 

Трошкови Факултета су: обезбеђивање услова за извођење наставе и вежби, набавке 

потребне опреме, научно и стручно усавршавање наставника, сарадника и других 

запослених, библиотечки фонд, модернизовање рачунарске опреме и модернизација 

учила, издавачка делатност, трошкови рада и развоја информационог система као 

подршке наставном процесу, трошкови текућег пословања, зараде запослених у складу 

са Законом, накнаде и друга примања запослених на Факултету, инвестиције, други 

трошкови у складу са Законом. 

Средства која Факултет стиче пружањем услуга и обављањем делатности трећим 

лицима (школарине, пружање услуга трећим лицима, поклони, донације...) су сопствена 

средства Факултета. Начин стицања, расподеле и контроле сопствених средстава 

регулисан је посебним општим актима Факултета. Сопствени приходи се евидентирају 

у складу са изворима стицања. 

Факултет стиче средства из школарине на основу одлуке о висини школарине за 

наредну школску годину за све студијске програме за студенте који плаћају школарину, 

на основу одлуке Савета Факултета донете пре расписивања конкурс за упис нових 

студената. Школарином се утврђују трошкови студија за једну школску годину, 

односно за стицање 60 ЕСПБ бодова. Школарина обухвата накнаду за редовне услуге 

које Факултет пружа самофинансирајућем студенту у оквиру оставривања студијског 

програма. Редовне услуге, које се не утврде школарином, студенти плаћају на основу 

општег акта којег доноси Савет Факултета. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину самостално планира распоред и 

намену финансијских средстава тако да је обезбеђивао финансијску стабилност и 

ликвидност у дужем временском периоду. 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује јавност и 

транспарентност својих извора финансирања и начина употребе финансијских 

средстава Извештајем о финансијском пословању као и Финансијским планом за сваку 

текућу годину, који усваја Савет Факултета. 

Анализа и процена тренутне ситуације с обзиром на претходно дефинисане циљеве, 

захтеве и очекивања  

Факултет је остварио циљеве и испунио стандарде постављене стандардом 12,  јер: 

1. има дугорочно обезбеђена финансијска средства неопходна за реализацију наставно-

научног процеса, научноистраживачких пројеката и професионалних активности. 

2. има изворе финансирања усклађене са законом: 

- средства која обезбеђује оснивач; 

- школарине; 

- донације, поклоне и завештања; 

- средства за финансирање научноистраживачког, наставног и стручног рада; 

- пројекте и уговоре у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских 

услуга; 

- накнаде за комерцијалне и друге услуге; 

- и друге изворе, у складу са законом. 



3. самостално планира распоред и намену финансијских средстава тако да обезбеђује 

финансијску стабилност и ликвидност у дужем временском периоду. 

4. обезбеђује јавност и транспарентност својих извора финансирања и начина употреба 

финансијских средстава кроз извештај о пословању и годишњи обрачун који усваја 

Савет факултета. 

SWOT анализа  

Снаге 

- Финансијска средства неопходна за реализацију наставно-научног процеса обезбеђују 

се из буџета Републике Србије што даје дугорочну сигурност у финансирању +++ 

- Заступљеност више извора финансирања, при чему значајно учешће имају сопствена  

средства Факултета +++ 

- Одржавање позитивног финансијског резултата у дужем временском периоду. +++ 

- Улагање сопствених средстава у обезбеђење просторних услова и опреме. ++ 

- Награђивање најбољих студената, финансирање студентских такмичења. ++ 

- Финансирање одласка наставног особља на стручне конференције. ++ 

Слабости  

- Средства опредељена у буџету Републике Србије за реализацију наставно-научног 

процеса су често недовољна  ++ 

Могућности  

- Могућност све већег учешћа у приходима од научноистраживачких делатности и 

међународних извора кроз истраживачке пројекте+++  

- Према Закону о високом образовању факултету остављена могућност да кроз накнаду 

за комерцијалне и друге услуге обезбеди додатна финансијска средства за финансирање 

+++ 

- Према Закону о високом образовању факултету  остављена је могућност да кроз 

уговоре са трећим лицима кроз консултантске услуге обезбеди додатна финансијска 

средства +++ 

Опасности  

- Смањењем броја студената смањује се извор прихода од школарина+++ 

- Неактивност у тражењу нових извора финансирања++ 

- Факултет у покушајима да обезбеди што више сопствених прихода се може удаљити 

од своје основне наставно-научне и истраживачке делатности  ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета процеса финансирања  

SWOT анализа квалитета процеса финансирања на  Техничком факултету „Михајло 

Пупин“у Зрењанину је указала на одређене слабости и иницирала усвајање следећих 

мера и активности: 

- Повећање прихода се може остварити развојем нових студијских програма. 

- Руководства Факултета треба да увећа своје активности у изналажењу средстава за 

инвестиције од оснивача, локалне заједнице, НИП-а и других потенцијалних извора.  



- Сви наставници треба да стално активно приступе према потребама привреде и 

отвореним позивима за домаће или стране научно-истраживачке пројекте. 

- Менаџмент Факултета треба константно у складу са значајем Техничког факултета 

„Михајло Пупин“у Зрењанину и Универзитета у Новом Саду, да утиче на државне 

органе Републике Србије, АП Војводине, потенцијалне студенте и јавност на одвајање 

прихода за образовање и науку као друштвену најважнију делатност. 

Прилози 

Прилог  12.1. Финансијски план за 2016 годину (план рада, план инвестиција, план 

јавних набавки) 

Прилог  12.2. Финансијски извештај за претходну школску годину (2015-ту) 

Prilog%2012.1.%20Finansijski%20plan.pdf
Prilog%2012.1.%20Finansijski%20plan.pdf
Prilog%2012.2.%20Finansijski%20izvestaj.pdf


Стандард 13: Улога студената у самовредновању и 
провери квалитета  
Опис тренутне ситуације 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину обезбеђује одговарајућу улогу 

студената у процесу обезбеђења квалитета и то кроз рад студентских организација и 

представника студената у органима факултета као и кроз анкетирање студената о 

квалитету високошколске установе. 

Студентска организација којa ради на ниво Факултета је Студентски парламент (до 

2009. год је функционисала и Студентска унија). О правима и интересима студената 

брине се студент продекан. Студент продекан учествује у раду свих органа Факултета 

(Наставно-научног већа, Савета факултета..) где заступа студентске ставове и интересе, 

износи и решава проблеме, доприноси побољшању наставног процеса и целокупног 

рада свих служби на Факултету. 

Представници студената су такође чланови Комисије за обезбеђење кавлитета и 

интерну евалуацију  при чему својим учешећем дају мишљење о стратегији обезбеђења 

квалитета, стандардима, резултатима самовредновања и оцењивању квалитета. (Прилог 

13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери 

квалитета) 

Суштинско учешће студената у самовредновању и провери квалитета на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину је организовано путем анкетирања студената 

којим се испитују ставови и мишљења студената из свих области које се проверавају у 

процесу самовредновања. За спровођење анкетирања и обраду података одговорни су 

изабрани представници студената. Анкетирање студената се спроводи једном годишње 

на крају летњег семестра. Анкетирање студената је анонимно. У анкети учествују 

студенти свих нивоа студија. Анкетирање дипломираних студентата врши се 

попуњавањем анкете приликом предаје завршног рада. Резултати анкета су доступни и 

налазе се у библиотеци факултета. Ова материја ближе је одређена Правилником о 

обезбеђењу квалитета и самовредновању (Прилог 2.1. Правилник о обезбеђењу 

квалитета и самовредновању) 

Основни циљ студентске евалуације је побољшање квалитета наставног процеса и 

студијских програма. Циљ студентске евалуације је утврђивање мишљења студената о: 

- педагошком раду наставника које се узима у обзир приликом избора у звање 

наставника Универзитета, 

- о квалитету студијског програма, наставе и услова рада на Факултету, 

- о оцени квалитета рада Факултета и његових служби. 

Мишљења студената о квалитету наставног процеса, условима рада, студијском 

програму, службама на Факултету  и учесницима у наставном процесу  се достављају 

декану и продекану за наставу. Извештај о спроведеној евалуацији се подноси Наставно 

научном већу. 

У Прилогу 4.1, 5.1 и 10.2 Извештаја о самоевалуцији дате су студентске анкете 

спроведене од 2013. па до 2015. године. 

Поступком анкетирања, где оцењују студијски програма као и кроз заступљеност 

својих представника у органима Факултета, студенти су активно укључени у 

осмишљавање, реализацију, развој и евалуацију студијских програма. Такође, процесом 



анкетирања доприносе побољшању наставног процесе и подизању квалитета 

педагошког рада наствника и сарадника Факултета.  

SWOT анализа  

Предности 

- Учешће студената у самовредновању и оцењивању квалитета, путем заступљености и 

активног учешћа у тимовима за самовредновање и оцењивање квалитета наставног 

процеса, студијских програма и ресурса на Факултету  +++; 

- Устаљена, пракса студентског оцењивања квалитета Факултета у целини, студијских 

програма, наставног процеса, наставника и сарадника и услова рада +++; 

- Повећан одзив студената приликом анкетирања ++; 

слабости 

- Не предузимање конкретних мера код наставника и сарадника чији је рад лоше 

оцењен  +; 

Могућности 

- Најава усвајања јединствених правила, метода и поступака у оцењивању од стране 

студената на свим Факултетима који су у склопу Универзитета у Новом Саду  ++; 

- Сазнање да се оцене од стране студената користе као један од критеријума за избор у 

наставна звања, је битан мотивациони фактор за наставнике и сараднике  ++. 

Опасности 

- Могућа погрешна употреба студентског оцењивања и од стране наставника и 

сарадника и од стране студената  ++. 

Предлог мера и активности за унапређење улоге студената у самовредновању и 

провери квалитета 

SWOT анализа улоге студената у самовредновању и провери квалитета на Техничком 

факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину је указала на одређене слабости и иницирала 

усвајање одређених активности: 

- Повећати одзив студената свих година студија приликом анкетирања као и одзив 

дипломираних студената који on-line попуњавају анкету, 

- Неопходно је да код наставника и сарадника код којих су уочени незадовољавајући 

резулати у наставном процесу предузму конкретније мере, посебно ако се они 

понављају из године у годину,  

- Ускладити све врсте анкета - оцењивање од стране студената доношењем 

јединствених правила, метода и поступака оцењивања на нивоу Универзитета у Новом 

Саду. 

 

Прилози 

Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и 

провери квалитета  

 

Prilog%2013.1.%20Dokumentacija%20koja%20potvrdjuje%20ucesce%20studenata.pdf
Prilog%2013.1.%20Dokumentacija%20koja%20potvrdjuje%20ucesce%20studenata.pdf


Стандард 14: Систематско праћење и периодична 
провера квалитета  
Опис тренутне ситуације 

Технички факултет „Михајло Пупин“  у Зрењанину има систем обезбеђења квалитета 

који се састоји од усвојених поступака обезбеђења квалитета, регулаторних одредби 

Статута Факултета и одлука Наставно-научног већа које се односе на Одбор за 

обезбеђење квалитета и интерну евалуацију. Саставни део систем обезбеђења квалитета 

су планови и извештаје које креира Одбор. Факултет је одредио поступак 

(Правилником о обезбеђењу квалитета и самовредновању) за системско праћење и 

периодици прикупљања свих потребних информација које се односе на обезбеђење 

квалитета. Правилником су обезбеђени организациони услови и инфраструктура за 

редовно, систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у 

свим областима које су предмет самовредновања.  

Почев од 2008. године врши се годишње праћење испуњености свих стандарда 

квалитета које је прописала Комсија за акредитацију и проверу квалитета. У оквиру 

поступака обезбеђења квалитета анкетирају се: студенти, дипломирани студенти и 

послодавци. Факултет има добру сарадњу са привредним субјектима у региону Баната 

(сарадња са ЗРЕПОК-ом на пр. актуелна је већ шесту годину за редом), што омогућава 

континуитет и адекватно спровођење анкете послодаваца. У последњој анкети 

послодаваца активно су се укључили и алумни студенти Факултета. Анкета 

послодаваца и дипломираних студената, у постојећем облику, актуелна је почев од 

2012. године. Национална служба за запошљавање није директно укључивана у 

евалуацију, али су одговарајући подаци ове службе о евиденцији незапослених лица, 

били активно коришћени код планирања и вођења уписне политике Факултета у 

претходном периоду.  

Студентску анкету реализје, обрађује и сумира Комисија коју чине представници 

Студентског парламента. Комисија у форми табела доставља извештај о реализованој 

анкети Одбору. Резултате других видова анкетирања, укључујући ту и писане и 

електронске резултате, статистички обрађује, анализира и саставља извештај Одбор за 

обезбеђење квалитета и интерну евалуацију. Одбор разматра и усваја извештаје свих 

видова евалуације и, са евентуалним предлозима мера за побољшања, презентује их 

ННВ Факултета. ННВ Факултета усваја извештаје о свим видовима евалуације, 

прихвата (евентуално коригује, допуњава итд.) мере побољшања и одређује рокове за 

њихово спровођење. За спровођење корективних мера из извештаја о свим видовима 

евалуације задужен је Одбор, односно они које ННВ за то одреди. Корективне мере као 

и активности побољшања произашле из анкета, саставни су део извештаја о 

самоевалуацији. 

Самовредновање Факултета и студијских програма Одбор спроводи у интервалима од 

највише три године. Извештај о самовредновању садржи елементе претходно 

поменутих истраживања и све друге елементе којима се може оценити степен 

испуњења Стратегије квалитета и стандарда обезбеђења квалитета и самовредновања. 

Сви релевантни показатељи периодичних провера квалитета су јавни.  

Кроз пројекте и билатералне споразуме Факултет обезбеђује податке потребне за 

упоређивање у погледу квалитета, што има директног утицаја на унапређивање 

квалитета и поизционирање Факултета у односу на своје академско окружење.  

 



Анализа и процена тренутне ситуације koja се односи на стандард 

Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину је остварио циљеве и испунио 

захатеве постављене стандардом 14, јер: 

• Доследно обезбеђује спровођење утврђених стандарда и поступака за оцењивање 

квалитета, дефинисаних усвојеним документом „Правилник о обезбеђењу квалитета и 

самовредновању“ којим су, у складу са препорукама Комисије за акредитацију и 

проверу квалитета, постављени стандарди и поступци обезбеђења квалитета и утврђене 

надлежности појединих субјеката у систему обезбеђења квалитета. 

• Постоје организациони услови и инфраструктура за редовно, систематско 

прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим областима које су 

предмет самовредновања. 

• Обезбеђује редовну повратну информацију од послодаваца – свих значајних 

привредних субјеката и институција у којима се запошљавају студенти Факултета. 

• У оквиру сарадње са другим високошколским установама Факултет обезбеђује 

податке потребне за упоређивање у погледу квалитета, што има директног утицаја на 

унапређивање квалитета и поизционирање Факултета у односу на своје академско 

окружење. 

• Самовредновање се реализује по устаљеној периодици. 

• Резултати евалуација и самовредновања су јавни и доступни свима, наставницима, 

сарадницима, студентима и јавности.  

SWOT анализа 

Снаге 

• Постоји Одбор за обезбеђење квалитета и интерну евалуацију и утврђена 

методологија за спровођење контроле квалитета и испуњености стандарда +++  

• Сва усвојена документа везана за обезбеђење квалитета су доступна јавности на веб 

страници Факултета +++ 

• Управа Факултета је заинтересована за унапређење система обезбеђења квалитета, 

односно за сарадњу са привредом +++ 

• Улагање у просторне и лабораторијске капацитете.+++ 

• Факултет значајно улаже у лабораторијске капацитете, више него у протеклом 

периоду++ 

• Постоје пројекти и уговори о сарадњи са другим високошколским установама + 

• Постоје повратне информације о компетенцијама свршених студената + 

Слабости 

• Недовољно ангажовање запослених у процесу спровођења мера за обезбеђење и 

унапређење квалитета. ++ 

• Култура квалитета запослених је на истом нивоу као и код последње самоевалуације 

++ 

• Посвећеност студента за обезбеђење квалитета није на задовољавајућем нивоу – 

студенти оцењивање професора и сарадника схватају као прилику да их “казне”. +++ 

• Још увек није довољно јасно “шта то привреда заправо хоће од нас?”+ 



• Национална служба за запошљавање није директно укључена у контролу квалитета, 

иако су њени подаци коришћени.+ 

Шансе 

• Повезивање са домаћим и међународним институцијама као и са привредним 

субјектима. +++ 

• Сарадња са домаћим и страним високошколским и научно-истраживачким 

институцијама у циљу унапређења квалитета. +++ 

• Неговање позитивне слике Факултета у јавности као резултат усмерености ка 

обезбеђењу квалитета рада Факултета, научно-истрживачког и наставног процеса који 

се ту спроводи - друштвено одговорно пословање.++ 

• Значајније повезивање са привредом. +++ 

Опасности 

• Привредни субјекти још увек нису у стању да искажу своје потребе за кадровима на 

дужи рок.++ 

• Пад привредног развоја у Србији – замирање региона и неадекватан/ неравномеран 

регионални развој. ++ 

Предлог мера и активности за унапређење квалитета 

• Укључивање Националне службе за запошљавање у активности на процени 

унапређењу компетенција дипломираних студената. 

• Наставити улагање у простор и опрему, опремање и осавремењавање лабораторија. 

• Даља обука и мотивисање запослених на Факултету за учешће у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета.  

• Едуковање студената о неопходности њиховог учешћа у процесу обезбеђења и 

унапређења квалитета. 

 

Прилози 

Прилог 14.1 Информације  презентоване  на  сајту  високошколске  установе  о 

активностима  које  обезбеђују  систематско  праћење  и  периодичну  проверу 

квалитета  у  циљу  одржавања  и  унапређење  квалитета  рада  високошколске 

установе. 
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