ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ –
Информационе технологије
Назив студијског програма основних академских студија је: Информационе технологије. Академски
назив који се стиче је Дипломирани инжењер информационих технологија (дипл. инж. информ.
технол). Структуру студијског програма чине два модула:
1. М1 - ИТ инжењерство Студенти добијају звање ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАЦИОНИХ
ТЕХНОЛОГИЈА, а студенти који имају 18 ЕСПБ из педагошко-психолошко-методичких предмета
добијају професионални статус ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА –
ПРОФЕСОР. Тиме стичу могућност за наставак студија на Мастер студијама ИНФОРМАТИКА И
ТЕХНИКА У ОБРАЗОВАЊУ, за стицање потребних 36 ЕСПБ из групе педагошко-психолошкометодичких предмета;
2. М2 - ИТ у пословним системима Студенти добијају звање ДИПЛОМИРАНИ ИНЖЕЊЕР
ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈА – У ПОСЛОВНИМ СИСТЕМИМА; За модуле М1 и М2 постоји
заједничка основа обавезних и изборних предмета, као и обавезни и изборни предмети по
модулима. Разлика међу модулима је мања од оквира који је потребан за креирање посебног
студијског програма.

Информационе технологије – софтверско инжењерство
Програм је конципиран тако да по завршетку основних академских студија I степена студенти
стичу знања и вештине за рад на инжењерским задацима у подручју софтверског инжењерства
иинформационих технологија. Дипломирани 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. Осим основних знања из математике, студенти усвајају знања и умења из
подручја: објектно оријентисаног програмирања, софтверског инжењеринга, база података,
информационих система, оперативних система, рачунарске графике, комуникационих и
рачунарских мрежа, интелигентних система, софтверског инжењерства, рачунарског пројектовања,
информационо-управљачких система, интернет алата и сервиса, рачунарског моделовања,
анимације и симулације. Осим тога, сврха студијског програма је да се стеченим образовањем
омогући перманентно даље усавршавање, односно да програм даје подлогу за даље мастер студије
у области информационих технологија и рачунарских наука.

Менаџмент информационих технологија
Студијски програм Менаџмент информационе технологије је формиран у складу са задацима
ициљевима 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.
Факултет активно сарађује са ИТ компанијама (Levi 9,
Vega IT sourcing и друге) које помажу опремање
рачунарских лабораторија и реализују додатне активности
са студентима:
 стручне праксе
 радионице
 додатна предавања
 обуке

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Информационе технологије
Студијски програм у трајању од једне године мастер академске студије Информационе
технологијенадовезује се на четворогодишње основне академске студије Информационе
технологије. Укупна вредност студија је 60 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се стиче звање другог
степена мастер инжењер информационих технлогија. Звање мастер инжењер информационих
технологија - професор студент стиче ако је на претходном нивоу студија добио звање Професор
(или освојио 18 ЕСПБ из групепсихолошко-педагошко-дидактичких предмета) и положио предмете:
Електронско учење и Експертни системи у образовању и Стручну праксу обавио у школи. Студије
обухватају 3 обавезна предмета, 4изборна предмета, праксу, студијски истраживачки рад и
завршни (дипломски - мастер) рад. Сви изборни предмети садрже листу од по 3 предмета, од којих
је један оријентисан на инжењерство, један на информационе технологије у пословним системима
и један на информационе технологије уобразовању.
1.5 Информационе технологије у е-управи (МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ)
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. Укупна вредност студија је 60 ЕСПБ, а по њиховом завршетку се стиче звање
другогстепена Дипломирани инжењер информационих технлогија - мастер. Студије обухватају 3
обавезнапредмета, 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-управуи на управљање пословним системима. Такав концепт је настао као
природна последица основних академских студија где у оквиру студијског програма Информационе
технологије постоје модули Информационе технологије – инжењерство и Информационе
технологије у пословним системима.Избором једног од три понуђена изборна предмета студент
може да се определи за изучавање различитих области информационих технологија у е-управи и
пословним системима, тако да свакистудент индивидуално може да у одређеној мери прилагоди
студијски програм према својим жељама и склоностима.

ДОДАТНЕ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА И НАСТАВНОГ ОСОБЉА
Додатне активности са студентима, радионице, обуке
Много је активности које се организују како би се студентима информатичких смерова помогло да
постану бољи стручњаци и предузетници. Стручна пракса праћена менторством је могућа током
целе године, као и у летњем периоду у сарадњи са удружењем привредника ЗРЕПОК. Стручну
праксу су реализовали студенти у компанијама: Градска управа града Зрењанина, Vega IT sourcing
Levi 9 Global Sourcing, Saga d. o. o., Schneider Electric DMS NS, Consultier d. o. o., Lanaco
Informacione tehnologije doo и друге. Додатне радионице реализују се од стране фирми Vega IT
sourcing, Levi 9 и осталих.
Студенти имају могућност да раде научне радове и објављују их у оквиру конференција и часописа
које организује факултет и да тиме још пре завршетка студија стичу референце. Ову могућност су
искористили многи студенти информатичких смерова и таквим радом су добили смелост за даљи
самосталан рад.

Конференција
Катедра за информационе технологије већ дужи низ година успешно организује међународну
конференцију под називом “Applied Internet and information technologies”. Радове су публиковали
студенти и истраживачи са бројних факултета из земље и иностранства.

Пројекти
Пројекти под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије, Покрајинског секретаријата за образовање и UNICEF-а реализују се дужи низ година у
области примене информационих технологија.
Запошљавање
Наши студенти су успешно нашли запослење у државним институцијама и фирмама у земљи и
иностранству: Vega IT sourcing, Levi 9 Global Sourcing, Градска управа града Зрењанина, Saga d. o.
o., Schneider Electric DMS NS, Consultier d. o. o., Lanaco Informacione tehnologije doo.

INFORMATIKA I TEHNIKA U OBRAZOVANjU
– OSNOVNE I MASTER STUDIJE –
Ako sebe vidite kao budućeg profesora tehnike i informatike, prijavite se da studirate na našem fakultetu. Našim
školama su potrebni profesori koji su pedagoška elita i koji kretivnošću, odnosom prema radu, odgovornošću prema
obavezama, moralnim kodeksom i akademskom aspiracijom predstavljaju uzor učenicima.
Uspešnim savladavanjem studijskog programa Profesor informatike i tehnike studenti postaju stručni i
specijalizovani intelektualci, koji poseduju široke mogućnosti zapošljavanja kako u osnovnim, tako i srednjim
stručnim školama širom Srbije, i koji spremno započinju put neprekidnog ličnog napredovanja i usavršavanja. Ovde
možete da steknete određene veštine i sposobnosti, pored stečenog znanja, koje su i te kako važne za vašu
budućnost.
Kvalitetno obrazovanje i napredak naših studenata najveća je i najbolja potvrda našeg uspeha. Zato je prvi i glavni
cilj postojanja studijskog programa Informatika i tehnika u obrazovanju, upravo ostvarenje misije, čiji će rezultat biti
spremnost naših studenata da postanu građani sveta, koji će svojim znanjem, idejama i ponašanjem biti uzor mladim
generacijama.
Svrha studijskog programa je obrazovanje DIPLOMIRANIH PROFESORA INFORMATIKE I TEHNIKE koji imaju potrebne
kompetencije za rad u nastavi tehničkih i informatičkih predmeta, i u osnovnoj i u srednjoj školi, odnosno kvalitetnu
osnovu za dalje usavršavanje i obrazovanje na master studijama. Program je koncipiran tako da po završetku
osnovnih akademskih studija 1. stepena studenti stiču znanja i veštine koju osim u nastavi mogu da primene u
privrednom okruženju na poslovima vezanim za informacione tehnologije.
Osim znanja iz osnovnih disciplina, studenti usvajaju znanja i umenja iz područja tehnike, informatike i psihološko
pedagoško didaktičko metodičkih nauka i disciplina (PPDM). U oblasti tehnike kroz predmete: Uvod u tehniku,
Elektrotehnika sa elektronikom, Tehnička fizika, Transportne mašine, Mehanika i mehanizmi, Modelarstvo,
Materijali, Tehničko crtanje sa kompjuterskom grafikom, Stono izdavaštvo, Grafičko modeliranje. U oblasti
informatike kroz predmete: Informatičke tehnologije, Osnove programiranja, Baze podataka, Operaciona
istraživanja, Računarski sistemi, Programski jezici, Multimedijalni sistemi, Računarska grafika, Modelovanje i
simulacije, Metode programiranja, Računarske mreže, Računarska animacija, Internet alati i servisi, Softversko
inženjerstvo, Grafičko modeliranje, Informacioni sistemi, WEB dizajn, Projektovanje obrazovnog softvera. U oblasti
PPDM nauka i disciplina: Psihologija, Pedagoška psihologija, Pedagogija, Didaktika, Metodika nastave tehnike,
Metodika nastave informatike i Školska praksa, Metodička praksa 1 i Metodička praksa 2.
Master akademske studije INFORMATIKA I TEHNIKA U OBRAZOVANjU predstavljaju integraciju većeg broja disciplina.
Student mora obavezno imati ostvareno 18 ESPB iz psihološko-pedagoško-didaktičko-metodičkih predmeta i
realizovanu školsku praksu, čime obezbeđuje sve preduslove za nastavničko obrazovanje. Studenti se osposobljavaju
za profesionalno angažovanje u nastavi tehničkih i informatičkih predmeta u osnovnoj i srednjoj školi, za
profesionalno delovanje u različitim poslovnim sistemima u pružanju tehničko-informatičke i obrazovne podrške, kao
i za obavljanje složenih rukovidećih i organizacionih i poslova.
Master akademske studije tehnike i informatike organizovane su tako da, nakon opšteobrazovnih disciplina i
fundamentalnih nauka na osnovnim studijama, obuhvataju dva bazična područja – široko područje tehnike i
područje računarstva i informacionih tehnologija.
Studijski program u strukturi sadrži obavezne predmeta (Metodologija pedagoških istraživanja, metodika tehničkog i
informatičkog obrazovanja, elektronsko učenje, organizacija rada škole, metodička praksa, modelovanje i simulacije
u nastavi, interakcija čovek računar) i 2 izborna bloka sa predmetima iz oblasti informacionih tehnologija.
Cilj ovog studijskog programa je razvoj nastavnika kompetentnog da vrši adaptiranje tehničko-tehnološkihinformatičkih znanja i sposobnostima da usmerava tehničku pismenost i profesionalni razvoj učenika, a time deluje
na podizanje nivoa tehničko-tehnološkog područja rada u državi.
Katedra sprovodi redovne školske I metodičke prakse po osnovnim I srednjim školama gde studenti koji se spremaju
za nastavničku profesiju čine svoje prve predačke korake u učionici. Od treće godine studija praksa se kao studijska
obaveza sprovodi kroz tri semestra. Time se stiču praktične veštine u kontekstu stečenih pedagoško didaktičkih

teorijskih znanja u realnom nastavnom ambijentu. Jedan od projekta koji katedra u saradnji sa svim ostalim
organizacionim jedinicama realizuje jeste Letnja stručna praksa, čiji je osnovni cilj da ZREPOK omogući najboljim
studentima Fakulteta sticanje radnog iskustva kroz stručnu praksu u preduzećima osnivača Udruženja. Najbolji
studenti u projektu Letnje stručne prakse, od ZREPOK-a dobijaju stipendiju za master studije i druge vredne nagrade.
Značajan broj studenata je na ovaj način došao do zaposlenja: njihov talenat, znanje i vredan rad su prepoznati u
preduzećima u kojima su radili i menadžment ovih preduzeća ih je zadržao kao svoje zaposlene.
Osim nastavne, Katedra sprovodi i naučne aktivnosti. U organizaciji Tehničkog fakulteta "Mihajlo Pupin" i Katedre za
metodike nauka i tehnologije u obrazovanju svake godine, sada već tradicionalno, održava se međunarodna
konferencija "Informacione tehologije i razvoj obrazovanja" (ITRO) na kojoj učestvuju autori iz celog sveta sa
radovima iz tematike razvoja obrazovanja u oblastima informatike i tehnike, a takođe mogu da učestvuju i studenti.
Tako će i ove godine u prostorijama fakulteta 27.06.2019. biti održana deseta po redu Konferencija na kojoj će
centralne teme biti elektronski dnevnici i udžbenici. Sve informacije o ovom skupu mogu se dobiti na adresi:
www.tfzr.rs/itro/index.html

ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
ОСНОВНЕ, МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм Инжењерски менаџмент конципиран је мултидисциплинарно, комбиновањем
изабраних менаџерских и инжењерских дисциплина. Овај студиски програм се одвија на три нивоа
студија: основне, мастер и докторске академске студије. Исход студијског програма су стечена
теоријска и практична знања и вештине дипломираних студената, пре свега, у областима
менаџмента и инжењерства, као што су: планирање, одлучивање, организовање, руковођење,
управљање, контрола, пројектовање и др. Ова знања и вештине се могу применити, како на нивоу
појединих производних и пословних процеса и функција, тако и на нивоу организације у целини.
Захваљујући томе, дипломирани инжењери менаџмента су оспособљени за самосталан и тимски рад
у организацијама свих врста и подручја делатности, као што су производне, услужне, јавне и друге
организације. Процеси и функције којима се баве дипломирани инжењери менаџмента су, између
осталог: стратегијско и оперативно планирање и одлучивање, маркетинг, менаџмент људских
ресурса, управљање квалитетом, припрема производње / услуга, непосредни процес производње /
услужни процес, одржавање техничких система, унутрашњи транспорт, логистика, пројектовање
техничких и технолошких система и др.
Докторске академске студије на студијском програму Инжењерски менаџмент трају три године.
Циљ студијског програма Инжењерски менаџмент - докторске студије је постизање научних
компетенција и академских вештина код свршених студената, из области инжењерског менаџмента.
То, поред осталог, укључује способност критичког мишљења, развој креативних способности
разматрања и решавања проблема, развијање способности за тимски рад и овладавање
специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.
Катедра за менаџмент је успешно организовала 16. новембра 2018. на Техничком факултету
“Михајло Пупин” у Зрењанин округли сто у оквиру треће годишње фазе реализације пројекта на
тему: "Унапређење предузетничке климе, анализа аспеката и могућих правца деловања код младих
у региону Средњег Баната". Пројекат је финансиран од стране Покрајинског секретаријата за високо
образовање и научноистраживачку делатност Аутономне покрајине Војводине. Округлом столу
присуствовало је преко 40 студената основних, мастер и докторских студија, као и чланови
пројектног тима, у својству домаћина. Професор Луиђино Бруни из Италије редовни професор
Политичке економије на Универзитету Лумса у Риму и ванредни професор Економије и етике на
Универзитету Софија у Лопјану је 07. децембра 2018. одржао предавање на тему „Економија
заједништва у контексту друштвене и социјалне одговорности“. Предавању су осим великог броја
студената присуствовали професори и предузетници из Србије, Словеније, Хрватске, Македоније.
Међународни симпозијум Engineering Management and Competitiveness (EMC) који организује
Катедра за менаџмент, Универзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”, Зрењанин
се одржава од 2011 године. Партнери у реализацију симпозијума су: Szent István University, Faculty
of Economics and Social Sciences, Gödöllő, Мађарска; Voronezh State University, Faculty of Economics,
Voronezh, Русија и Универзитет Црне Горе, Поморски факултет Котор, Црна Гора. Тематске области
Симпозијума у основи обухватају: Инжењерски менаџмент, Менаџмент и информационе системе и
Маркетинг менаџмент. Симпозијум ће се по девети пут одржати на Техничком факултету “Михајло
Пупин”, Ђуре Ђаковића бб, Зрењанин, у периоду између 21-22 јуна 2019. године. Катедра за
менаџмент је задужена за часопис Journal of Engineering Management and Competitiveness
(JEMC) чији је издавач Универзитет у Новом Саду, Технички факултет “Михајло Пупин”,
Зрењанин. Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја за 2018.
годину спада у категорију М52 (Часопис од националног значаја).
Пројекат ТР 35017 - Развој стохастичког модела утврђивања елемената времена рада
производног циклуса и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој
индустрији и у процесима рециклаже је финансиран од стране Министарства просвете, науке и
технолошког развоја Републике Србије. Циљ пројекта је развој стохастичког модела утврђивања
времена рада ПЦ и њихова оптимизација за серијску производњу у металопрерађивачкој индустрији

укључујући и процесе рециклаже, који ће омогућити квалитетно праћење и анализу времена ПЦ. То
за резултат има смањење нивоа залиха, већи обрт средстава у производним и рециклажним
процесима, подизање конкурентности домаће индустрије, адекватно управљање отпадом и смањење
индустријског загађења у циљу поштовања захтева 768/2008/ЕЗ Европског парламента и Савета.
Пројекат Унапређење предузетничке климе, анализа аспеката и могућих правца деловања
код младих у региону Средњег Баната (142-451-2461/2018-02) је финансиран од стране
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне
покрајине Војводине. Предмет истраживања је анализа могућности за унапређење примене
предузетничког концепта код младих у региону средњег Баната. Циљ истраживања је
идентификовање фактора који утичу на опредељење младих ка укључивању у предузетничке
активности, тј. покретање сопственог бизниса. Истраживање треба да резултује креирањем
одговарајућег модела унапређења примене предузеничког концепта код младих, заснованог на
друштвено-економским специфичностима локалне заједнице.
Студент сада већ докторских студија смера Инжењерски менаџмент Михаљ Бакатор је више пута
заредом освајао студентске награде у организацији Француско-Српске Привредне Коморе. 2013.
године освојио је 2. место са есејом на тему ,,Планета Земља 2050. године,,. 2015 године 2. место са
есејом на тему ,,Како се борити против климатских промена и њених последица?,,. 2016. године 1.
место а есејом на тему ,,Циркуларна економија - Нови економски приступ као одговор на
климатске промене и све већу потражњу за ресурсима,,. 2017. године 2. место са есејом на тему
,,Одрживи развој у доба дигитализације,,. 2015. године студенти са смера Инжењерски менаџмент и
Информационе технологије освојили су у Бугарској на такмичењу студената Менаџеријада прво
место у дисциплини Elevator peach. Студенти са смера инжењерски менаџмент су у више наврата
добијали награде за студентске темате Универзитета у Новом Саду.
Студенти са смера Инжењерски менаџмент могу да обављају сртучну праксу у разним предузећима,
као што су: Santos Comerce DOO, Geze DOO, Naftagas DOO, DOO Gradina sistem, AS Impex NS
DOO, Дијамант А.Д., Dräxlmaier Group, итд.
Свршени студенти са смера Инжењерски менаџмент су запослени у разним
предузећима/организацијама како у земљи тако и у иностранству. Неке од тих компанија су:
Дијамант А.Д. Зрењанин; Нис А.Д. Нови Сад; Crédit Agricole Banka; Telekom Srbija; Dräxlmaier
Group, Зрењанин; Пошта Србије; Електровојводина Нови Сад; "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд.
Железнице Србије, Висока железницка шклоа струковних студија Београд, Вискоа школа
електортехнике и рачунарства Београд, Београдска пословна школа, Министарство унутрашњих
послова Србије, Veolia transport, H&M, JIT, Mercator-S, Педагошки завод, БиХ, ТФМП.

MAŠINSKO INŽENJERSTVO – OSNOVNE I MASTER STUDIJE
Studijski program - kratak opis nastavnih sadržaja
Studenti Mašinskog inženjerstva na nižim godinama studija stiču potrebno znanje iz osnovnih naučnih
disciplina. Obavezni predmeti i izborni predmeti na višim godinama su definisani na osnovu identifikovanih
problema iz oblasti mašinstva u industriji, privredi i nauci. Studentima se pruža mogućnost da se, shodno
sopstvenim naklonostima i željama, pored obaveznih predmeta sami odluče za izborne predmete.
Znanja i kompetencije koje se stiču na studijskom programu Mašinsko inženjerstvo su: osnovne tehnike i
tehnologije u oblastima proizvodnje, procesne tehnike, inženjerstva energetike, održavanje tehničkih sistema;
osnovne ekonomske discipline potrebne za upravljanje poslovnim preduzećima; ovladavanje informacionim i
komunikacionim tehnologijama potrebnim za moderan biznis i menadžment.
Kada je reč o specifičnim sposobnostima studenta savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno
poznavanje i razumevanje disciplina svih odgovarajućih struka, kao i sposobnost rešavanja konkretnih
problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na karakter studijskog programa posebno je
važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primena u praksi.

Erazmus i CEEPUS razmena - realizovane aktivnosti
Katedra za Mašinsko inženjerstvo ima saradnju u okviru Erasmus programa sa:
 University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia i
 Óbuda university, DonátBánki, Faculty of Mechanical and Safety Engineering.
U okviru CEEPUS programa u okviru mreže CIII-RS-0304 - Technical Characteristics Researching of Moden
Products in Machine Industry (Machine Design, Fluid Technics and Calculations) with the Purpose of
Improvement Their Market Characteristics and Better Placement on the Market Katedra za mašinsko
inženjerstvo sarađuje sa univerzitetima: University of Nyíregyháza, University of chemical technology and
metallurgy – Sofia, “Politehnica” University of Timisoara - Faculty of Engineering Hunedoara.

Dodatne aktivnosti sa studentima, radionice, obuke
Studenti Mašinskog inženjerstva učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima. Katedra organizuje stručne
posete postrojenjima, kompanijama i institucijama koje imaju dominantnu ulogu u oblasti mašinstva u
okruženju kao što su: Šinvoz doo Zrenjanin, Petkus Balkan doo Zrenjanin, Victoria Starch Zrenjanin,
Mecaplast Zrenjanin, Evrobrod doo Zrenjanin, LMV alatnica Zrenjanin, EING Inženjering i proizvodnja,
Smederevo, Termos doo, Zrenjanin, Relja Jr. doo Zrenjanin, TE-TO Zrenjanin.
U okviru stručnih ekskurzija studenti su posetili postrojenja: Termoelektrana Nikola Tesla B Obrenovac,
Termoelektrana Ugljevik, Bosna i Hercegovina; Vetropark „La pikolina“ kompanije MK Fintel Vind u Zagajici kod
Vršca; Biogas elektrana u opštini Alibunar - Ilandža; Livnica Kikinda d.o.o., pogon u Sečnju.
Studenti Mašinskog inženjerstva svake godine učestvuju u radionicama na Festivalu nauke i Noći istraživača.
Katedra za Mašinsko inženjerstvo je u saradnji sa Regionalnim centrom za mlade talente organizovala kurs iz
Auto Cad-a za završne razrede osnovnih škola koji su realizovali studenti Mašinskog inženjerstva i predmetni
nastavnici.

Konferencije
Katedra za Mašinsko inženjerstvo organizuje međunarodnu konferenciju Industrijsko inženjerstvo i zaštita
životne sredine u saradnji sa Katedrom za zaštitu životne sredine i Katedrom za industrijsko inženjerstvo u
eksploataciji nafte i gasa u okviru koje ima saradnju sa
Univerzitetom u Isтоčnom Sarajevu,
MašinskifakultetIstočno Sarajevo, B&H, RepublikaSrpska, „Aurel Vlaicu” University of
Arad, Faculty of
engineering, Arad, Romania, Univerzitet «sv. Kliment Ohridski«, Tehnički fakultet, Bitola, Makedonija,
University of Giresun, Faculty of engineering, Giresun Turkey i University Politehnica Timisoara, Faculty of
engineering, Hunedoara, Romania.

Saradnja sa privredom i projekti
U cilju sticanja praktičnih znanja i unapređenja nastavnog procesa Katedra za Mašinsko inženjerstvo
organizuju strudijske posete privrednim subjektima u skladu sa tematskim celinama koje se obrađuju na
odgovarajućim predmetima.
Nastavnici i studenti katedre trenutno učestvuju u realizaciji projekta za unapređenje nastavnog procesa
finansiranog od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja “IT lab Laboratorija za inženjersku
analizu, modelovanje i simulaciju“ kao i projekata tehnološkog razvoja: Održivi razvoj tehnologija i opreme za
reciklažu motornih vozila«, Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju
specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje, Istraživanje i primena naprednih
tehnologija i sistema za poboljšanje ekološko energetskih i bezbednosnih karakteristika domaćih poljoprivrednih
traktora” i Istraživanje i optimizacija tehnoloških i funkcionalnih performansi ventilacionog mlina
termoelektrane Kostolac B.
Katedra za Mašinsko inženjerstvo je radi povezivanja i zajedničkog delovanje naučno-istraživačkih i inovativnih
institucija i kompanija a radi povećavanja konkurentnosti putem transfera znanja i podizanja inovativnih
potencijala postala član Vojvodina Metal Cluster-VMC a i ArchEnerg - International Renewable Energy and
Building Trade Cluster -a u okviru kojih se organizuju obuke koje su dostupne studentima Mašinskog
inženjerstva.
Studenti studijskog programa Mašinsko inženjerstvo aktivno učestvuju i imaju imaju zapažene rezultate na
manifestacijama za promociju nauke kao što su Festival Nauke i Noć istraživača kao i na Letnjoj stručnoj praksi
koju TF “Mihajlo Pupin” organizuje u saradnji sa ZREPOK (Zrenjaninskim poslovnim okruženjem Unije
poslodavaca Srbije).

Stručne prakse
Studenti Mašinskog inženjerstva obavljaju stručnu praksu u kompanijama i institutima u Zrenjaninu
i okruženju:














Victoria Starch, Zrenjanin,
Mecaplast, Zrenjanin,
Evrobrod doo, Zrenjanin,
LMV alatnica, Zrenjanin,
EING Inženjering i proizvodnja, Smederevo,
Petkus Balkan doo Zrenjanin,
Šinvoz doo, Zrenjanin,
Wood planet, Zrenjanin,
Termos doo, Zrenjanin,
Relja Jr. doo, Zrenjanin,
KPM Automobili, Zrenjanin
Servis pumpi Rućando, Zrenjanin
FERTIL- Victoria Group, Bačka Palanka













Premi -Trade, Zrenjanin
Tehno radionica, Zrenjanin
D.O.O. za proizvodnju montažu i remont, Pančevo
VECO Welding doo, Zrenjanin
Victoria Starch, Zrenjanin
I.M.S. d.o.o. Zrenjanin - (trojni ugovor Italija, Grad
Fakultet)
Institut IMS Beograd,
Le Belier Kikinda – u fazi potpisivanja ugovora
IHIS Naučno-tehnološki park Zemun AD Beograd
Istraživačko razvojnim centrom, Tehno ekspert DOO
Zemun
IGM Neimar d.o.o.

Zapošljavanje - firme i institucije iz zemlje i inostranstva
Diplomirani inženjeri Mašinskog inženjerstva mogu da rade u raznim granama industrije, u nauci i prosveti,
oblastima proizvodnje, procesne tehnike, energetike, održavanja tehničkih sistema, itd. Diplomirani
inženjeri Mašinskog inženjerstva su osposobljeni za:
Projektovanje sistema termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike
Projektovanje transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije
Projektovanje mašinskih instalacija i hidromašinske opreme industrijskih voda
Industrijski inženjering i dizajn
Primenu obnovljivih izvora energije i energetska efikasnost
Proračun, konstrukcija i projektovanje hidrauličnih komponenti i sistema
Primenu savremenih metoda održavanja mašina
Zaštitu životne sredine

•
•
•
•
•
•
•
•

Neke od firmi i institucija u kojima su u struci zaposleni naši diplomci su:
-

Victoria Starch, Zrenjanin,
Evrobrod doo, Zrenjanin,
LMV alatnica, Zrenjanin,
Petkus Balkan doo Zrenjanin,
Šinvoz doo, Zrenjanin,
Premi -Trade, Zrenjanin
VECO Welding doo, Zrenjanin
Victoria Starch, Zrenjanin
IGM Neimar d.o.o.
Geze d.o.o Zrenjanin

-

Gasprom Zrenjanin
Srbijagas, Zrenjanin
NIS Gazprom Neft Zrenjanin.
TE-TO Zrenjanin
Dijamant, Zrenjanin
Gomex d.o.o, Zrenjanin
DRÄXLMAIER , Zrenjanin
Mecaplast Serbia d.o.o, Zrenjanin
Ramadi Kitchen Industries, LLC, Dubai, U.A.E

10. Fotografije sa stručnih poseta i ekskurzija

Kurs Auto Cad-a

Unapređenje nastave – IT lab

Konferencija IIZS 2018.g.

Obuka u Vojvodina Metal Klaster

ODEVNO INŽENJERSTVO – OSNOVNE I MASTER STUDIJE

Studijski program ODEVNO INŽENJERSTVO je usklađen sa ciljevima evropske tehnološke platforme za
budućnost tekstila i odeće i omogućava zaposlenje u preduzećima odevne i tekstilne industrije. Naši studenti mogu
da rade na inženjerskim poslovima, poslovima dizajnera, u srednjim stručnim školama, na poslovima nastavnika
stručnih predmeta kao i na specijalnim poslovima u: modnoj industriji, (odeća, dodaci odeći, nameštaj, obuća),
automobilskoj industriji, industriji tehničkog tekstila (geotekstil, agrotekstil, kompozitni materijali, medicinski
tekstil, kozmetički tekstil itd.).
Fakultet pruža mogućnost da naučiš da radiš u modnoj industriji u sektorima u kojima se koriste informacione
tehnologije kao što su: softveri za dizajn modnih proizvoda Kaledo, softveri za konstrukciju, modelovanje Modaris,
Diamino, štampa na tekstilu i prezentaciju modnih proizvoda. Prednost dajemo inženjerstvu. Osposobljavamo
kadrove za kreativnu industriju, koja se odnosi i na proizvode od svih mekih materijala (koža, veštački materijali,
tekstil). Oprema i softveri na kojima studenti stiču znanja su u vrednosti milion evra.
Studijski program ODEVNO INŽENJERSTVO je ostvario uspešnu međunarodnu saradnju sa mađarskim
univerzitetom Obuda u okviru Erasmus+ razmene studenata. Naši studenti imaju mogućnost da jedan semestar
provedu na Donhua univerzitetu u Šangaju u okviru međunarodnog projekta sticanja prakse na SHANGAI
SUMMER SCHOOL. Besplatne master i doktorske studije, studenti Odevnog inženjerstva mogu da realizuju na
Donhua univerzitetu. U okviru CEEPUS mreže Fakultetu za strojništvo u Mariboru i na ostalim univerzitetima sa
kojim imamo razmenu, kao i sa stranim kompanijama Pirintex i Calcedonia. Mi smo i u upravnom odboru Alijanse
tekstilnih univerziteta “ Na putu svile“ „Bealt and road“.

MODNO I ODEVNO INŽENJERSTVO

ODEVNO INŽENJERSTVO

Revija naših studenata

Noć istraživača u Zrenjaninu

Realizacija prototipa na kompijuterski vođenim
mašinama

Naši studenti na predavanjima

Saradnja sa Calzedoniom za praksu i zaposlenje
naših studenata

Pratite nas na FACEBOOK i Instagram stranici

Odevno inženjerstvo TF”Mihajlo Pupin” Zrenjanin

odevno_inznjerstvo.tfzr

INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE – OSNOVNE STUDIJE
1. Studijski program - kratak opis nastavnih sadržaja
Studenti Inženjerstva zaštite životne sredine prvo stiču potrebno znanje iz osnovnih naučnih disciplina.
Obavezni predmeti na višim godinama, kao i izborni predmeti, su definisani na osnovu dominantnih
identifikovanih problema zaštite životne sredine u industriji, privredi i nauci, za održivo rešavanje
ozbiljnih i akumuliranih problema u životnoj sredini, u našoj zemlji, regionu i globalno, kao i na osnovu
iskustava i sličnih studijskih programa u EU i zemljama širom sveta. Po upisu četvrte godine studentima
se pruža mogućnost da se, shodno sopstvenim naklonostima i željama, pored obaveznih predmeta odluče
i za izborne predmete. Različitost u sadržajima izbornih predmeta omogućuje studentima dobijanje
detaljnijih znanja u pet podoblasti: Upravljanje otpadom i analiza tokova materijala, Upravljanje
akcidentalnim rizicima u životnoj sredini, EKO menadžment, Inženjerstvo biosistema i Upravljanje
vodama.
2. Erazmus i CEEPUS razmena - realizovane aktivnosti
Nastavni kadar Katedre za inženjerstvo zaštite životne sredine učestvuje u Erasmus+ programu razmene
nastavnog osoblja. Doc. dr Višnja Mihajlović je učestvovala u razmeni osoblja sa Univerzitetom Obuda
iz Budimpešte u školskoj 2017/18.g. Prof. dr Bogdana Vujić je u okviru razmene osoblja u školskoj
2018/19.g. bila na Departamanu za zaštitu životne sredine Univerziteta Aveiro u Portugalu gde je održala
predavanja iz oblasti zagađenja vazduha.
3. Dodatne aktivnosti sa studentima, radionice, obuke
Studenti Inženjerstva zaštite životne sredine aktivno učestvuju u brojnim vannastavnim aktivnostima.
Katedra redovno organizuje stručne posete postrojenjima, kompanijama i institucijama koje imaju
dominantnu ulogu u oblasti zaštite životne sredine, kao što su: Zavod za javno zdravlje Zrenjanin; Stanice
za prečišćavanje vode jezerskog sistema Begejska petlja u Zrenjaninu; Kompanija REMONDIS Medison
iz Zrenjanina, koja se bavi upravljanjem otpadom iz humane i veterinarske medicine. U okviru stručnih
ekskurzija studenti su posetili sledeća postrojenja: Termoelektrana Ugljevik, Bosna i Hercegovina;
Vetropark „La pikolina“ kompanije MK Fintel Vind u Zagajici kod Vršca; Biogas elektrana u opštini
Alibunar - Ilandža; Livnica Kikinda .d.o.o., pogon u Sečnju. Osim toga studenti svake godine učestvuju u
radionicama na Festivalu nauke i Noći istraživača.
4. Konferencije
Katedra za inženjerstvo zaštite životne sredine učestvuje u organizaciji međunarodne konferencije
Industrijsko inženjerstvo i zaštita životne sredine u saradnji sa Katedrom za mašinsko inženjerstvo i
Katedrom za industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa.
5. Saradnja sa privredom i projekti
Prema ugovoru o poslovno - tehničkoj saradnji, Katedra za Inženjerstvo zaštite životne sredine sarаđuje
sa Zavodom za javno zdravlje Zrenjanin. U cilju sticanja praktičnih znanja i unapređenja nastavnog
procesa za studente se u okviru predmeta Monitoring životne sredine organizuju strudijske posete Zavodu
koje su usklađene sa tematski celinama koje se obrađuju na navedenom predmetu. Katedra takođe ima
potpisan sporazum o saradnji sa srednjom školom HPTŠ "Uroš Predić" iz Zrenjanina sa ciljem razvoja
ključnih kompetencija učenika, kroz obrazovanje, donošenje odluka o izboru zanimanja i sticanje stručnih
znanja, kao i unapređenja obrazovne i vaspitne delatnosti.
6. Nagrade studenata i nastavnog osoblja
Prof. dr Bogdana Vujić je dobila nagradu Univerziteta u Novom Sadu za vrhunske rezultate objavljene u
2017. godini, za rad pod nazivom Optimization of the monitoring of landfill gas and leachate in closed
methanogenic landfills, Journal of Environmental Management, 2017.

7. Stručne prakse
Studenti Inženjerstva zaštite životne sredine obavljaju stručnu praksu u sledećim firmama i institucijama:
 HIP - Petrohemija, Fabrika sintetičkog kaučuka Elemir
 JKP "Čistoća i zelenilo", Zrenjanin
 JKP "Vodovod i kanalizacija", Zrenjanin
 "Rezervati prirode", Zrenjanin
 "NIS" a.d. Novi Sad
 "SD Ecology", Ruma
 DOO "EKOMETAL - KOMERC", Zrenjanin
 Opšta bolnica "Đorđe Joanović", Zrenjanin
 Gradska uprava grada Zrenjanina
 Opštinska uprava Kikinda - Odsek za inspekcijske poslove zaštite životne sredine
 I.G.M "Neimar", Zrenjanin
 JPKP Lazarevac - RJ Vodovod i kanalizacija
 "Victoriaoil", Šid
 Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS - Lučka kapetanija Novi Sad
 DOO "UNION-MEDIC", Novi Sad
8. Zapošljavanje - firme i institucije iz zemlje i inostranstva
Diplomirani inženjeri zaštite životne sredine su visokokvalifikovani stručnjaci osposobljeni za
poslove u oblasti: Izrade projekata u oblasti zaštite životne sredine; Upravljanja kvalitetom vazduha,
površinskih i podzemnih voda; Upravljanja otpadom, akcidentima, katastrofama i rizicima; Analize
podataka o stanju okoline kao i održivog korišćenja prirodnih resursa; Rada u državnim institucijama
koje prate i kontrolišu kvalitet životne sredine. Neke od firmi i institucija u kojima su u struci
zaposleni naši diplomci su:





Beohemija d.o.o., Zrenjanin
JKP Drugi oktobar, Vršac
DND Zaštita na radu d.o.o., Zrenjanin
Gomex d.o.o. , Zrenjanin

10. Fotografije sa stručnih poseta i ekskurzija:

ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРТСВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И ГАСА
– ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ Настао уз подршку компаније НИС и у сарадњи са Ухтинским државним техничким
универзитетом, Република Коми, Руска федерација. Инжењерство у експлоатацији
нафте и гаса је област у нафтној индустрији, која је везана за све техничке аспекте
експлоатације, припреме и транспорта минералних сировина. Звање које се стиче:
Дипомирани инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса, а
који ће након завршетка моћи да:
 Планира и извршава различите истраживачке задатке у основним
дисциплинама у области нафте и гаса;
 Ради у области производње нафте и гаса – разрада и експлоатација нафтних
налазишта, бушење бушотина, пројектовање, изградња и експлоатација
гасовода, нафтовода и складишта;
 Користи најсавременије методе и технике у областима експолоатације и
одржавања објеката за производњу нафте и гаса.
Студенти у оквиру овог студијског програма имају обавезне и изборне предмете:
група предмета из опште – образовних дисциплина; група машинских предмета; група
предмета на којима се конкретизује образовање из инжењерства нафте и гаса.
Настава се организује уз учешће професора са Универзитета у Ухти и уз помоћ
стручњака из НИС-Гаспрома. Наставници на овом студијском програму, у континуитету
стварају услове за развој Инжењерства у експлоатацији нафте и гаса, непосредним
контактом са привредом, првенствено са НИС-Гаспромом. Организују стручне посете
студената, објектима за експлоатацију и сабирање нафте и гаса и упознају се са
технолошким процесима, деловима опреме, аналитиком и поступцима. Стручна
пракса је саставни део овог програма. Стручна пракса 1, 2 и 3 обавља се у компанији
НИС-а. Стручна пракса 3 траје месец дана.
Предвиђени објекти и терени за одржавање практичне наставе:
 Нови комплекс Зрењанин (на којем је направљен Тренинг центар за бушење и
ремонт бушотина на нафту и гас) – за одржавање наставе у оквиру предмета
Основе бушења нафтних и гасних бушотина, Капитални ремонт бушотина,
Експлоатација и одржавање машина и опреме за производњу нафте и гаса.
 Тренинг центар за производњу нафте и гаса, Елемир (Нафтно поље Елемир,
Сабирна станица ИИ Елемир, Отпремна станица Тиса) – за одржавање наставе у
оквиру предмета Хидродинамичка истраживања бушотина за производњу
нафте и гаса, Разрада нафтних и гасних налазишта, Прикупљање, припрема
бушотинских флуида и еколошка безбедност, Корозија и заштита од корозије
објеката за производњу нафте и гаса.

 Централна лабораторија и геолошка збирка, Нови Сад – за одржавање наставе у
оквиру предмета Општа геологија, Геологија нафте и гаса, Корозија и заштита од
корозије објеката за производњу нафте и гаса.
У оквиру програма „Енергија знања“, компанија НИС стипендира од треће године 3
најбоља студента на смеру, такође организује стручна предавања запослених у
компанији.

