
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
- ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ –

Структуру студијског програма Информационе технологије чине три модула:
1. ИТ инжењерство– Основни циљ студијског модула Информационе технологије - инжењерство

јесте образовањедипломираних инжењера информационих технологија за самостално
обављање свих послова окопројектовања и одржавања рачунарских система, рачунарских
мрежа, база података, информационихсистема, рада у рачунарској графици, управљање
пројектима, софтверско инжењерство, операционаистраживања, креирања мултимедијалних
апликација и коришћење интелигентних система.

2. Информатика и техника у образовању -Основни циљ студијског модула Информатика и
техника у образовању јесте образовањедипломираних инжењера информационих технологија
за рад у образовању, са фокусом на наставу уобластима информатике и технике.

3. Менаџмент информационих технологија - Основни циљ студијског модула Менаџмент
информационих технологија јесте образовање дипломираних инжењера информационих
технологија за самостално обављање свих послова окопрограмирања пословних апликација,
пројектовања и администрирања база података, пројектовања иадминистрирања
информационих система, интернет маркетинга и е-трговине, и применеинформационих
система у сложеним пословним системима. Овај модул обједињује знања изразличитих
области информационих технологија, предузетништва, маркетинга, финансија иекономије,
чиме се добија интердисциплинарно знање.

Информационе технологије
Назив студијског програма основних академских студија је: Информационе технологије. Академски
назив који се стиче је Дипломирани инжењер информационих технологија (Дипл. инж. информ.
техн.).Избором одговарајућег модула студијског програма, студент се већ на основнимстудијама може
специјализовати ка специфичнијим применама информационих технологија уинжењерским пословима,
у менаџменту и образовању.

Информационе технологије – софтверско инжењерство
Назив студијског програма основних академских студија је: Информационе технологије –
софтверскоинжењерство. Академски назив који се стиче је Дипломирани инжењер информационих
технологија(Дипл. инж. информ. техн.). Структура програма омогућава да студент стекне функционална
знањаиз области софтверског инжењерства.
Студијски програм је конципиран тако да по завршетку основних академских студија студенти стичу
знања и вештине за рад на инжењерским задацима у подручју софтверског инжењерства
иинформационих технологија. Дипломирани студенти оспособљени су да примене стечена знања
зајасно дефинисање проблема и начина његовог решавања, извођење оцене остваривости
решења,израду документације и имплементацију решења.Завршетком студија дипломирани инжењери
суоспособљени за тимски рад и комуникацију састручњацима из других области. Осим основних знања
из математике, студенти усвајају знања ивештине из следећих области: методе и технике
програмирања, објектно оријентисано програмирање,методологије развоја софтвера, базе података,
информациони системи, оперативни системи,рачунарска графика, комуникационе и рачунарске мреже,
интелигентни системи, дистрибуиранисистеми, софтвер отвореног кода, тестирање софтвера,
управљање софтверским пројектима иуправљање животним циклусом софтвера.Осим тога, сврха



студијског програма је да се стеченим образовањем омогући даље усавршавање,односно да програм
даје основу за даље усавршавање кроз мастер студије у области информационихтехнологија и
рачунарских наука.



Факултет активно сарађује са ИТ компанијама (Levi 9, Vega
IT sourcing и друге) које помажу опремање рачунарских
лабораторија и реализују додатне активности са
студентима:

стручнепраксе
радионице
додатнапредавања
обуке



ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Информационе технологије – у поступку реакредитације
Назив студијског програма мастер академских студија је: Информационе технологије. Академски
назив који се стиче је Мастер инжењер информационих технологија (Маст. инж. информ.
техн.).Сврха мастер академских студија је образовање мастера инжењера информационих
технологија са дговарајућим научним, стручним и практичним компетенцијама. Основни циљ је
специјализовано образовање у области информационо комуникационе технологије које се
надовезује на образовне садржаје са основних академских студија Информационетехнологије у
четворогодишњем трајању. Мастер академске студије трају једну годину (2 семестара), односно 60
ЕСПБ и надовезује се на четворогодишње основне академске студије информационих технологија и
софтверског инжењерства.
Структуру студијског програма чине два модула:

1. Информационе технологије – инжењерство – Сврха студијског модула
Информационетехнологије-инжењерство је образовање мастер инжењера информационих
технологија који:
 поседује савремена, високотехнолошка знања, која се захтевају у ИТ индустрији, где

реализацијаистраживачких и развојних пројеката подразумева решавање практичних
проблема уз коришћењенапредних информационих технологија,

 - познаје методологије истраживачког рада који се касније даље може усавршавати у научно-
истраживачком раду на универзитетима и научним институтима.

2. Информационе технологије – софтверско инжењерство - Сврха студијског модула Информационе
технологије - софтверско инжењерство је образовање мастер инжењера информационих
технологија који:
 поседује савремена, високотехнолошка знања, која се захтевају у софтвесркој и ИТ

индустрији, гдереализација истраживачких и развојних пројеката подразумева решавање
практичних проблема узкоришћење напредних метода, техника и технологија из области
софтверског инжењерства,

 познаје методологије истраживачког рада који се касније даље може усавршавати у
научно-истраживачком раду на универзитетима и научним институтима.

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

Информационе технологије – у поступку акредитације
Назив студијског програма докторских студија је Информационе технологије - докторске студије.
Академски назив који се стиче је Доктор наука – Информационе технологије (Др). Исход
процесаучења је стицање знања, које студентима омогућава да постану способни за самосталан
научно-истраживачки рад.Докторске академске студије на студијском програму Информационе
технологије - докторске студијетрају три године и вреде најмање 180 ЕСПБ. Од тога, 120 ЕСПБ се
стиче полагањем испита изнаставних предмета, док се докторска дисертација вреднује са 60 ЕСПБ
бодова (15 ЕСПБ се стичеполагањем теоријских основа докторске дисертације, 15 ЕСПБ се стиче
студијским истраживачкимрадом на реализацији докторске дисертације, а 30 ЕСПБ се стиче
израдом и одбраном самедокторскедисертације).Докторске студије на овом студијском програму
трају најмање три студијске године (шест семестара),а највише шест студијских година (у овом
периоду студент може да одбрани своју докторскудисертацију).Студије на докторским студијама се



организују кроз предавања, испите, студијски истраживачки рад,научни рад, израду и одбрану
докторске дисертације. На студијском програму постоји осам наставнихпредмета, од којих је један
обавезан, а седам изборних. Сваки наставни предмет носи 15 ЕСПБ.Свој истраживачки интерес
студент профилише избором предмета које ће изучавати и полагати, а којидоприносе
продубљивању теоријских знања и овладавању методологијом истраживања у областидокторске
дисертације. Изборни предмети се бирају из групе предложених предмета (у оквируизборних
позиција) на студијском програму.Полагањем теоријских основа докторске дисертације, пред
комисијом, студенти показују да суовладали потребним теоријским знањима из научне области од
интереса. Уједно, на овајначин,студенти се квалификују за реализацију студијског истраживачког
рада, као и за израдудокторске дисертације.Настава из наставних предмета (обавезних или
изборних) се изводи као групна илииндивидуална(менторска). Групна настава на изборним
предметима се изводи уколико се за једанпредмет определило пет или више студената, односно,
ако је овакав вид наставе неопходноорганизовати због природе (карактера) предмета. Одлука о
врсти наставе (групна или индивидуална)на изборним предметима доноси се посебно.

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 подстицај 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
истраживачи и студенти 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 и друго.



ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – у поступку реакредитације

Ако себе видите као будућег професора информатике, технике и технологије пријавите
се да студирате на нашем факултету. Нашим школама су потребни професори који су
педагошка елита и који кретивношћу, односом према раду, одговорношћу према
обавезама, моралним кодексом и академском аспирацијом представљају узор
ученицима.

Студијски програм мастер академских студија ИНФОРМАТИКА, ТЕХНИКА И
ТЕХНОЛОГИЈА У ОБРАЗОВАЊУ нуди студентима најновија стручна и научна знања
из педагошки адаптираних сазнања из информатике, технике и технологије. Студијски
програм је савремено конципиран, усаглашен и упоредив са програмима реномираних
високошколских установа у иностранству, а пре свега са европским високошколским
установама. По завршетку мастер академских студија студент добија звање Мастер
професор информатике, технике и технологије.

Овај студијски програм је у обиму 60 еспб и чини целину са модулом у оквиру
студијског програма Информационе технологије – информатика, техника и технологија
у образовању на основним студијама у обиму од 240 еспб (240+60).

Упис на овај студијски програм претпоставља завршене основне академске студије
Информационе технологије, модул Информатика, техника и технологија у образовању,
или Дипломирани професор Информатике и технике, или друго звање, а упис се
регулише Правилником о упису на мастер студије.

Студент укупно након другог степена образовања мора обавезно имати остварено
најмање 36 ЕСПБ из психолошко-педагошко-дидактичко-методичких предмета и
реализовану школску праксу, збирно у току основних и мастер студија чиме обезбеђује
све предуслове за наставничко образовање.

На мастер студијама су то предмети Методика информатике, технике и технологије,
Електронско учење, Микропедагогија и Психологија комуникације у настави.

Циљ мастер академских студија Информатика, техника и технологија у образовању је
образовање мастер професора чије су компетенције засноване на проучавању
техничких, информатичких и педагошких дисциплина формативних за ову
професионалну делатност.

Кроз реализацију наставе врши се континуирана припрема студената 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.

Један од пројекта који катедра у сарадњи са свим осталим организационим јединицама
реализује јесте Летња стручна пракса, чији је основни циљ да ЗРЕПОК омогући
најбољим студентима Факултета стицање радног искуства кроз стручну праксу у
предузећима оснивача Удружења. Најбољи студенти у пројекту Летње стручне праксе,
од ЗРЕПОК-а добијају стипендију за мастер студије и друге вредне награде. Значајан
број студената је на овај начин дошао до запослења: њихов таленат, знање и вредан рад
су препознати у предузећима у којима су радили и менаџмент ових предузећа их је
задржао као своје запослене. Осим наставне, Катедра спроводи и научне активности.

У организацији Техничког факултета "Михајло Пупин" и Катедре за методике наука и
технологије у образовању сваке године, сада већ традиционално, одржава се
међународна конференција "Информационе техологије и развој образовања" (ИТРО)
на којој учествују аутори из целог света са радовима из тематике развоја образовања у
областима информатике и технике, а такође могу да учествују и студенти.



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
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ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО У ЕКСПЛОАТАЦИЈИ НАФТЕ И
ГАСА

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса настао је
уз подршку компаније НИС и у сарадњи са Ухтинским државним техничким
универзитетом, Република Коми, Руска федерација.

Први пут је акредитован 2014. године, а поновну акредитацију добио је 2021. године.
Такође, покренута је и акредитација мастер и докторских студија.

Структура студијског програма: Основне академске студије у трајању од 4 године
(240 ЕСПБ).

Пријемни испит: Пријемни испит се полаже избором једног од следећих предмета:
математика, хемија или физика.

Звање које се стиче: Дипломирани инжењер индустријског инжењерства у
експлоатацији нафте и гаса.

Циљ студијског програма: Циљ студијског програма је постизање компетенција и
академских вештина из индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса. То,
поред осталог, укључује и развој креативних способности, разматрања проблема и
способност критичког мишљења, развијање способности за тимски рад и овладавање
специфичним практичним вештинама потребним за обављање професије.

Дипломирани студенти су компетентни да наставе студије на мастер студијама у циљу
проширивања знања ради стицања компетенција за вршење научно истраживачког рада.

Инжењерство у експлоатацији нафте и гаса је област у нафтно – гасној индустрији, која је
везана за све техничке аспекте бушења, ремонта, експлоатације, разраде, геологије,
геофизике,  производње, припреме, прераде и транспорта минералних сировина.

Инжењер индустријског инжењерства у експлоатацији нафте и гаса стиче знања у области
нафте и гаса, која се након завршетка студија могу имплементирати, а то су:

 Истраживање лежишта угљоводоника;
 Технологије бушења нафтних и гасних бушотина;
 Ремонт бушотина;
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 Експлоатација гасних и нафтних бушотина;
 Разрада лежишта;
 Прерада нафте и гаса;
 Производња нафте и гаса;
 Транспорт и складиштење нафте и гаса.

Настава

Студенти у оквиру овог студијског програма имају обавезне и изборне предмете: групу
предмета из опште – образовних дисциплина; групу машинских предмета и групу
предмета на којима се конкретизује образовање из инжењерства нафте и гаса.

Настава се изводи кроз предавања и вежбе у амфитеатрима, учионицама, рачунарским
лабораторијама и стручним лабораторијама.

Лабораторија за хемију на Факултету Лабораторија за физику на Факултету

Практична настава

Континуирано се сарађује са компанијом НИС везано за реализацију стручних пракси
студената.

Током стручне праксе, студенти посећују објекте компаније НИС за експлоатацију,
сабирање, припрему, транспорт, бушење и ремонт, као и тренинг центре у Зрењанину и
Елемиру.
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Стручна пракса, 2019. године

Сарадња са привредом
 Континуирано се сарађује са компанијом НИС Газпром Њефт од 2014. године.
 Катедра је у току школске 2019/2020. године склопила уговор и са компанијом

PetroTechPro training and Consulting Doo Београд.

Сарадња са универзитетима
 Континуирано се сарађује са Државним техничким Универзитетом у Ухти везано

за реализацију наставе од 2014. године.
 Катедра је у току школске 2019/2020. склопила уговор о пословно-техничкој

сарадњи са Рударским факултетом у Приједору, Универзитета у Бањој Луци.
 Факултет је у току школске 2020/2021. склопио споразум о међусобној сарадњи са

РГУ нафте и гаса (НИУ) „И. М. Губкин“ (Руска Федерација).

У оквиру сарадње са Државним техничким Универзитетом у Ухти, професори су
одржали предавања нашим студентима

Доц. др Александар Могутов са Ухта Универзитета одржао је гостујућа предавања на
предметима Геологија нафте и гаса и Индустријска геологија (2015, 2016, 2017. године).
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Студенти и професор Александар Могутов, 2017. године

Доц. др Јевгениј Полубојарцев са Ухта Универзитета одржао је гостујућа предавања на
предмету Подземна хидромеханика (2016, 2017, 2018, 2019. године).

Студенти и професор Јевгениј Полубојарцев 2019. године

Одржана су гостујућа предавања на предметима Разрада нафтних и гасних налазиша 1
(доц. др Сергеј Дуркин) и Капитални ремонт бушотина (доц. др Јевгениј Јушин) са Ухта
Универзитета, 2019. године.

Путовање на Државни технички универзитет,Ухта, Руска федерација
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Посета Техничком државном универзитету, Ухта, Руска федерација, 2019. године

Алумни стручне трибине и предавања стипендиста компаније НИС

Стручна трубина „МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И
ГАСА У ПРАКСИ“

Априла 2017. године, катедра за Инжењерство нафте и гаса je са катедром за Машинско
инжењерство организовала Стручну трибину под називом „МАШИНСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У ПРАКСИ“, где су
представљена искуства дипломираних студената који су запослени у привредним
предузећима.

Основни циљеви организовања Стручне трибине били су: Стварање услова добре
пословне сарадње Факултета са институцијама и привредним субјектима (производна
предузећа, средње школе), кроз размену знања и практичних достигнућа; Презентација
искуства из праксе, проблема из производње и техничких решења дипломираних
студената који раде у привреди; Прилагођавање Факултета потребама тржишта и пружање
практичних знања студентима, које се може применити одмах; Стицање теоријских и
практичних знања, тако да дипломирани инжењери, кад заврше факултет, могу одмах да
почну да раде у привреди; Стварање бољих потенцијалних могућности запослења
дипломираних инжењера у привреди.



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Стручна трибина, 2017. године

ALUMNI@TFZR Стручна трибина „ИНЖЕЊЕРСТВО НАФТЕ И ГАСА У
ПРАКСИ“, април 2021.

На он-лине трибини под називом „Инжењерство нафте и гаса у пракси“, представљена су
искуства тројице дипломираних студената смера Индустријско инжењерство у
експлоатацији нафте и гаса који су запослени у компанији НИС Газпром Њефт. Циљ је
био стални контакт са привредом, сада и на овај начин. Студенти и сви заинтересовани су
имали прилику да чују и прошире своја стручна знања из различитих области – Основе
бушења нафтних и гасних бушотина, Капитални ремонт бушотина, Хидродиманичко
истраживање бушотина, Интензивирање дотока и методе за повећање исцрпка слојева,
Експлоатација нафтних и гасних бушотина, Разрада нафтних и гасних налазишта,
Електрокаротажна мерења.

Гостујућа предавања младих стручњака и НИС стипендиста на Техничком
факултету "Михајло Пупин"

Компанија НИС у оквиру пројекта „Енергија знања“ организује стручна предавања за
студенте прве, друге, треће и четврте године. Млади стручњаци заослени у компанији
НИС преносе своја искуства са студија и из праксе.

Предавања младих стручњака
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Стручнa предавања

Предавање експерта из компаније НИС

Предавање мр Велибора Ђурића, на тему „Производња компримованог природног гаса - искуства
НИС-а“, 2018 године

Стручно предавање проф. др Милована Урошевића, Curtin Univerzitet, Pert
(Australija)

Одржана су два предавања: Употреба сеизмичких атрибута за карактеризацију стена;
Употреба АВО и сеизмичке анизотропије за карактеризацију резервоара.

Предавање проф. др Милована Урошевића, 2019. године
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Предавање јапанског експерта у области геофизике

Геофизичар Која Суто приближио је студентима основне елементе геофизике као науке и
инжењерске професије.

Предавање у области геофизике, 2019. године
Koya Suto, Terra Australis Geophisica Pty. Lid., Queensland, Australia

''МЕХАНИЧКЕ МЕТОДЕ ПОДИЗАЊА НАФТЕ (engl. ARTIFICIAL LIFT) -
ОСНОВЕ'', једнодневна радионица (предавач доц. др.сц. Владислав Бркић,
Рударско-геолошко-нафтни факултет Свеучилишта у Загребу)

Радионица је одржана у неколико сегмената: Вишефазни проток у каналу бушотине
(двофазно протицање); Нодал анализа производног система (вежба 1); Еруптирање
бушотине; Гас лифт и клипни лифт; Дубинске пумпе на клипним шипкама (вежба 3);
Остале механичке методе подизања нафте; Подела диплома и завршетак радионице.

Предавање доц. др.сц. Владислава Бркића, 2019. године
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Учешће нa фестивалима науке

Фестивал науке 2018. године, радионицa Ноћ музеја, 2019. године
„Потрага за скривеним благом Земље“

Учешће на пројекту унапређења наставе

У току пројекта «ИТ лаб – лабораторија за инжењерску анализу, моделирање и
симулацију», у оквиру програмске активности „Развој високог образовања“, у школској
2017/2018. години, наши студенти учествовали су у унапређењу наставе на предмету
Индустријска геологија. Настава је иновирана у делу садржаја предмета који се односи на
примену ArcGIS софтвера.

Студенти у оквиру активности „Развој високог образовања“
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Стручна пракса студената

У оквиру сарадње са компанијом НИС, обавља се за студенте I године Стручна
пракса 1

Стручна пракса 1 обавља се од 2015. године. Током стручне праксе, студенти посећују
објекте комапније НИС, Тренинг центар и Ремонтну радионицу.

Стручна пракса 1, 2019. године

У оквиру сарадње са компанијом НИС, обавља се за студенте II године Стручна
пракса 2

Стручна пракса 2 обавља се од 2016. године. Током стручне праксе, студенти посећују
објекте компаније је НИС (Јерменовци), и упознају се са вежбаоницом - тренинг центром
области производње нафте и гаса.

Стручна пракса 2, 2018. године, Стручна пракса 2, 2019. године,
Јерменовци Јерменовци
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У оквиру сарадње са компанијом НИС, обавља се за студенте III године Стручна
пракса 3

Стручна пракса 3 обавља се од 2017. године. Пракса се обавља током јула месеца и
студенти посећују објекте компаније НИС за експлоатацију, сабирање, припрему и
транспорт – Јерменовци, Итебеј, Елемир, Мокрин, Бока, Русанда, Турија, Кикинда,
Велебит.

Стручне праксе у лабораторијама Државног техничког универзитета, Ухта, Руска
федерација

Наши студенти су 2016. и 2017. године боравили две недеље у стручној посети
лабораторијама на Државном техничком универзитету у Ухти, Руска федерација.

Стручна пракса, Ухта

Теренска настава из предмета Општа геологија

Студенти I године су у оквиру предмета Општа геологија одрадили теренску наставу и
посетили Тител, лесни профил Калварија.
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Лесни профил Калварија, Тителски лесни плато, мај 2018. године

Стручна посета Природњачком центру Србије у Свилајнцу

Студенти су у оквиру предмета Општа геологија, 2016. и 2017. године посетили овај музеј
и све његове изложбе.

Посета Природњачком центру Србије,                                 Посета Природњачком центру Србије,

Свилајнац 2016. године Свилајнац 2017. године
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Стручна посета фирми РИ-ТЕ „Угљевик“, Угљевик

Посета руднику-термоелектрани РИ-ТЕ „Угљeвик“.

Посета Угљевику, 2017. године

Стручна посета Подземном складишту гаса у Банатском Двору

Директор ПСГ (Подземног Складишта Гаса) Банатски Двор, Радош Марковић,
дипл.инг.руд. са сарадницима, примио је студенте IV године.

Посета Подземном складишту гаса у Банатском Двору, 2019. године
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Стручна посета Лабораторији за исплаку у Зрењанину

Кроз програм „Енергија знања“, колеге из Лабораторије за исплаку у Зрењанину угостиле
су наше студенате друге године.

Посета Лабораторији за исплаку у Зрењанину, 2019. године

Стручна посета тренинг центру компаније НИС у Елемиру

Тренинг центар компаније НИС у Елемиру, 2019. године



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Стручна посета студената бушаћем постројењу у Мађарској

Посета бушаћем постројењу у Мађарској (у близини града Барч) 2019. године.

Посета бушаћем постројењу у Мађарској, 2019. године

Посета наших студената компанији PM Lucas, где је одржано једночасовно
предавање у оквиру програма - SPE Distinguished Lecturer

Предавање познатог светског стручњака и менаџера програма за аутоматско бушење у
компанији Schlumberger у Тексасу, Richard Meehan, 2020. године
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Студентске награде

Компанија НИС од 2016. године стипендира сваке године три наша најбоља студента,
најпре кроз програм „Енергија знања“, а сада и преко Фонда за стипендирање и
подстицање напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Универзитета у Новом Саду.

Наши студенти добитници су стипендије Фонда за стипендирање и подстицање
напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника
Универзитета

Наши студенти међу добитницима стипендије Фонда за стипендирање и подстицање
напредовања даровитих студената и младих научних радника и уметника Универзитета, 2020.

године

Награде за научне и стручне радове

Наши студенти су добитници награда за научне и стручне радове у школској 2017/2018. и
2019/2020. години.

Награђени студенти 2020. године
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Група студената смера за нафту и гас освојила је специјалну награду за
документарни филм: ''Михајло Пупин – човек, научник, патриота''

У Галерији наивне уметности у Ковачици одржана је додела награда учесницима конкурса
„Михајло Пупин – научник и наслеђе“.

Додела награда за филм, Ковачица, 2019. године

Учешће студената на међународним  научно – стручним
конференцијама

Учешће наше студенткиње на Међународној научно-техничкој конферeнцији НИС

Излагање студенткиње Нађе Рудић, 2018. године, Нови Сад



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса

Учешће наших студената на међународним научно-стручним скуповима на
Копаонику

Копаоник, 2019. Године

Наших 15 студената учествовало је са радовима у мају 2019. године на скуповима у
организацији Асоцијације геофизичара и еколога Србије (АГЕС):

- II AGES/EAGE/CEI Conference & Technical Exhibition GEOSCIENCES APPLIED TO
SOLVE HUMANITARIAN PROBLEMS WORLDWIDE

- I International Students’ Workshop PUPIN MEETS NOBEL

- I International Students’ Coaching Workshop NETWORKING, OUTREACH AND
PRESENTING STRATEGIES.

Сви наши студенти добили су стипендију АГЕС Фондације, којом су покривени трошкови
пута, котизације и смештаја у хотелу „Краљеви чардаци“ на Копаонику.

Конференција младих професионалаца "6. Форум Будућих Лидера" У Санкт
Петерсбургу

Наш студент, Дејан Бајић, као један од три представника наше земље, учествовао је кроз
волонтерски програм у помоћи у организацији током одржавања конференције.
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Конференција младих професионалаца, 2019. године

Учествовање студената наше катедре на 12. мултидисциплинарној научно – стручној
конференцији са међународним учешћем ''Студенти у сусрет науци''– StES 2019

Конференција ''Студенти у сусрет науци'', 2019. године

Остале активности

"Дан НИС-а" на Техничком факултету у Зрењанину

"Дан НИС-а" на Техничком факултету у Зрењанину, на коме су представљени програми
које компанија НИС спроводи на овом факултету.
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„Дан НИС-а“, Зрењанин, 2017. године

Новогодишње дружење студената Катедре НИГ

Друго Новогодишње дружење студената на Техничком факултету „Михајло Пупин“, Зрењанин,
2020. године

Оснивање студентских секција у оквиру међународних стручних
удружења

1. SEG (Society of Exploration Geophysicists): AGES TF M.Pupin Zrenjanin Student
Section (6.4.2020.)

2. SPE (Society of Petroleum Engineers): University of Novi Sad – Mihajlo Pupin
Student Section (15.6.2020.)
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Студентске секције пружају велике могућности, како усавршавања, упознавања, тако и
одличног дружења. Секције организују предавања на различите теме из струке, а ви имате
прилику да упознате велике стручњаке и прилику за добро дружење.

Више о секцијама можете пронаћи на страницама секција:
https://www.facebook.com/novisadpupin.spe/ https://www.facebook.com/novisadpupin.seg/

https://www.instagram.com/novisadpupin.spe/

Као и на линковима: Izveštaj i ostale aktivnosti sekcije https://www.ageserbia.org/spe-seg

Презентација нашег смера: http://tfzr.rs/upis/studijski-programi
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МАШИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО – ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Студијски програм - кратак опис наставних садржаја

Студенти Машинског инжењерства на нижим годинама студија стичу потребно знање из
основних научних дисциплина. Обавезни предмети и изборни предмети на вишим годинама су
дефинисани на основу идентификованих проблема из области машинства у индустрији, привреди
и науци. Студентима се пружа могућност да се, сходно сопственим наклоностима и жељама,
поред обавезних предмета сами одлуче за изборне предмете. Знања и компетенције које се стичу
на студијском програму Машинско инжењерство су: основне технике и технологије у областима
производње, процесне технике, инжењерства енергетике, одржавање техничких система; основне
економске дисциплине потребне за управљање пословним предузећима; овладавање
информационим и комуникационим технологијама потребним 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 различитих
области и њихова примена у пракси.

Услови за упис:

1. Завршена четворогодишња средња школа
2. Пријемни испит који се полаже из једног од три предмета:
- Математика,
- Транспортни системи,
- Одржавање техничких система.

Академски називи по завршетку студија

Студије машинског инжењерства на Техничком Факултету „Михајло Пупин“ акредитоване су
2021. године.

Основне академске студије у трајању од 4 године (240 ЕСПБ).
Мастер академске студије у трајању од 1 године (60 ЕСПБ).

Након завршетка ОСНОВНИХ студија машинског инжењерства добија се звање Дипломирани
инжењер машинства.

Након завршетка МАСТЕР студија машинског инжењерства добија се звање Мастер инжењер
машинства.
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Настава

Студенти у оквиру овог студијског програма имају обавезне и изборне предмете. Настава се
изводи кроз предавања и вежбе. Вежбе су аудиторне, лабораторијске и рачунске. Део вежби се
одвија у лабораторијама факултета или производним погонима-фабрикама. Предмети који
сачињавају студијски програм Машинско инжењерство су академско-образовни, научно стручни
и теоријски. Сви предмети су једносеместрални и носе одговарајући број ЕСПБ бодова. Редослед
извођења предмета у студијском програму је такав да се знања потребна за наредне предмете
стичу у претходно изведеним предметима. Током студија се инсистира на што интензивнијем
коришћењу информационо-комуникационих технологија. Током образовања студенти се
обучавају за рад са савременим софтверским алатима као што су: AutoCAD, AutoCAD Mechanical
Inventor, 3D Experience, 3D Studio Max, Festo Didactic, MatLab.

Додатне активности са студентима, радионице, обуке

Студенти Машинског инжењерства учествују у бројним ваннаставним активностима. Катедра
организује стручне посете постројењима, компанијама и институцијама које имају доминантну
улогу у области машинства у окружењу као што су: Шинвоз доо Зрењанин, Петкус Балкан доо
Зрењанин, Victoria Starch Зрењанин, Mecaplast Зрењанин, Евроброд доо Зрењанин, ЛМВ алатница
Зрењанин, ЕИНГ Инжењеринг и производња, Смедерево, Термос доо, Зрењанин, Реља Јр. доо
Зрењанин, ТЕ-ТО Зрењанин, Vecowelding - Зрењанин, Hidra HP Зрењанин. У оквиру стручних
екскурзија студенти су посетили постројења: Термоелектрана Никола Тесла Б Обреновац,
Термоелектрана Угљевик, Босна и Херцеговина; Ветропарк „La pikolina“ компаније MK Fintel
Vind у Загајици код Вршца; Биогас електрана у општини Алибунар, Ливница Кикинда д.о.о.,
погон у Сечњу. Студенти Машинског инжењерства сваке године учествују у радионицама на
Фестивалу науке и Ноћи истраживача. Катедра за Машинско инжењерство је у сарадњи са
Регионалним центром за младе таленте организовала курс из Auto Cad-a за завршне разреде
основних школа који су реализовали студенти Машинског инжењерства и предметни наставници.

Стручна посета VECO Welding доо Стручна посета фирми Премитраде
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Стручна посета ТЕ-ТО Зрењанин 2021.

Стручна посета GLM RS Solution Стручна посета фирми Mecaplast
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Стручна посета РИ-ТЕ „Угљвик“, БиХ

Осим тога студенти сваке године учествују у радионицама на Фестивалу науке и Ноћи
истраживача

Фестивал науке Ноћ истраживача
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Награде студената и наставног особља:

Наставници и студенти Катедре за Машинско инжењерство Техничког факултета „Михајло
Пупин“ добитници су великог броја награда, похвала, повеља за научно стручне радове.

Конференције

Катедра за Машинско инжењерство организује међународну конференцију Индустријско
инжењерство и заштита животне средине у сарадњи са Катедром за заштиту животне средине и
Катедром за индустријско инжењерство у експлоатацији нафте и гаса у оквиру које има сарадњу
са Универзитетом у Источном Сарајеву, Машински факултет Источно Сарајево, БиХ, Република
Српска, „Aurel Vlaicu” University of Arad, Faculty of engineering, Arad, Romania, Univerzitet „sv.
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Kliment Ohridski“, Технички Факултет, Битола, Северна М акедонија, University of Giresun, Faculty
of engineering, Giresun Turkey i University Politehnica Timisoara, Faculty of engineering, Hunedoara,
Romania.

Конференција ИЗЖС 2020
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Сарадња са привредом и пројекти

У циљу стицања практичних знања и унапређења наставног процеса Катедра за Машинско
инжењерство организују струдијске посете привредним субјектима у складу са тематским
целинама које се обрађују на одговарајућим предметима.
Наставници и студенти катедре тренутно учествују у реализацији пројекта за унапређење
наставног процеса финансираног од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја
“ИТ лаб Лабораторија за инжењерску анализу, моделовање и симулацију“ као и пројеката
технолошког развоја: Одрживи развој технологија и опреме за рециклажу моторних возила, Развој
технологије израде облоге и језгра на бази домаћих сировина за производњу специјалних
обложених електрода намењених за електролучно заваривање, Истраживање и примена
напредних технологија и система за побољшање еколошко енергетских и безбедносних
карактеристика домаћих пољопривредних трактора” и Истраживање и оптимизација
технолошких и функционалних перформанси вентилационог млина термоелектране Костолац Б.
Катедра за Машинско инжењерство је ради повезивања и заједничког деловање научно-
истраживачких и иновативних институција и компанија а ради повећавања конкурентности путем
трансфера знања и подизања иновативних потенцијала постала члан Војводина Metal Cluster-
VMC a и ArchEnerg - International Renewable Energy and Building Trade Cluster-a у оквиру којих се
организују обуке које су доступне студентима Машинског инжењерства. Студенти студијског
програма Машинско инжењерство активно учествују и имају имају запажене резултате на
манифестацијама за промоцију науке као што су Фестивал Науке и Ноћ истраживача као и на
Летњој стручној пракси коју ТФ “Михајло Пупин” организује у сарадњи са ЗРЕПОК
(Зрењанинским пословним окружењем Уније послодаваца Србије). У оквиру CEEPUS програма
у оквиру мреже 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 Катедра за машинско инжењерство
сарађује са универзитетима: University of Nyíregyháza, University of chemical technology and
metallurgy – Sofia, “Politehnica” University of Timisoara - Faculty of Engineering Hunedoara.

Летња стручна пракса



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Машинско инжењерство

Стручна пракса

Студенти Машинског инжењерства обављају стручну праксу у компанијама и институтима у
Зрењанину и окружењу:

 Victoria Starch, Зрењанин,
 Mecaplast,, Зрењанин,
 Евроброд доо, Зрењанин,
 ЛМВ алатница, Зрењанин,
 ЕИНГ Инжењеринг и производња,

Смедерево,
 Петкус Балкан доо Зрењанин,
 Шинвоз доо, Зрењанин,
 Wood planet, Зрењанин,
 Термос доо, Зрењанин,
 Реља Јр. доо, Зрењанин,
 КРМ Аутомобили, Зрењанин
 Сервис пумпи Рућандо, Зрењанин
 FERTIL- Victoria Group, Бачка

Паланка
 Premi-Trade, Зрењанин
 Техно радионица, Зрењанин

 Д.О.О. за производњу монтажу и
ремонт, Панчево

 VECO Welding доо, Зрењанин
 I.M.S. д.о.о. Зрењанин - (тројни

уговор Италија, Град, Факултет)
 Институт ИМС Београд,
 Le Belier Кикинда – у фази

потписивања уговора
 ИХИС Научно-технолошки парк

Земун АД Београд
 Истраживачко развојним центром,

Техно експерт ДОО Земун
 ИГМ Неимар д.о.о.
 Essex furukawa magnet wire, Зрењанин
 Метал инспект д.о.о
 Hidra HP, Зрењанин.

Запошљавање - фирме и институције из земље и иностранства

Дипломирани инжењери Машинског инжењерства могу да раде у разним гранама индустрије, у
науци и просвети, областима производње, процесне технике, енергетике, одржавања техничких
система, итд. Дипломирани инжењери Машинског инжењерства су оспособљени за:

 Пројектовање система термотехнике, термоенергетике, процесне и гасне технике
 Пројектовање транспортних средстава, складишта и машинских конструкција и

технологије
 Пројектовање машинских инсталација и хидромашинске опреме индустријских вода
 Индустријски инжењеринг и дизајн
 Примену обновљивих извора енергије и енергетска ефикасност
 Прорачун, конструкција и пројектовање хидрауличних компоненти и система
 Примену савремених метода одржавања машина
 Заштиту животне средине

Неке од фирми и институција у којима су у струци запослени наши дипломци су:

 Victoria Starch, Зрењанин,
 Евроброд доо, Зрењанин,
 ЛМВ алатница, Зрењанин,
 Петкус Балкан доо Зрењанин,
 Шинвоз доо, Зрењанин,

 Premi-Trade, Зрењанин
 VECO Welding доо, Зрењанин
 Victoria Starch, Зрењанин
 ИГМ Неимар д.о.о.
 Гезе д.о.о Зрењанин



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Машинско инжењерство

 Gasprom Зрењанин
 Србијагас, Зрењанин
 НИС Gasprom Neft Зрењанин.
 ТЕ-ТО Зрењанин
 Дијамант, Зрењанин
 Гомеx д.о.о, Зрењанин
 DRÄXLMAIER, Зрењанин
 Mecaplast Serbia д.о.о, Зрењанин
 Ramadi Kitchen Industries, LLC, Dubai,

U.A.E
 Essex furukawa magnet wire, Зрењанин
 Velesstroy Construction Company doo,

Russian
 Autonomna pokrajina Vojvodine
 Kinetica Engineering d.o.o., Zrenjanin

 Loher Elektro Subotica
 TE „Nikola Tesla B“, Obrenovac
 Rudnik i Termoelektrana Ugljevik" a.d.
 Le Bélier, Kikinda
 Zoppas, Kikinda
 HIDRA HP, Зрењанин
 ЈКП, Београдски водовод и

канализација, Београд
 ТЕ-КО Костолац, Костолац
 Предузеће за путеве Ваљево, Ваљево
 Yazaki, Шабац
 ЈКП Градска топлана, Зрењанин
 Изолир A.Д, Зрењанин.

Зашто су студије Машинског инжењерства на Техничком
факултету „Михајло Пупин“ прави избор?

Права одлука је студирати Машинство. Машинство је перспективно занимање. Покреће свет и
привреду и може се сврстати у уметност јер су дела машинских инжењера видљива свуда око нас.
Неке од предности студирања на нашем факултету су:

- Рад у малим групама - већа посвећеност наставника и асистената сваком студенту,

- Активно укључивање студената у наставу,

- Могућност рада на најсавременијој опреми,

- Могућност учешћа студената на националним и међународним пројектима и конференцијама,

- Стручна пракса – радно искуство.



ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ
- СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ -

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.

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Дипломирани инжењер менаџмента

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.

Основне акадмеске студије трају четири године, односно осам семестара и носи укупно
240 ЕСПБ бодова, са 60 бодова по години. Излазно звање, које се стиче након дипломирања
је Дипломирани инжењер менаџмента.

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.

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.

Осим стицања звања Дипломирани инжењер менаџмента, студетима имају могућност за
наставак студија на неким од сродих програма мастер студија.



МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Мастер инжењер менаџмента

Мастер академске студије трају годину дана, доносно два семестра и носе укупно 60
ЕСПБ бодова. Излазно звање које се стиче је: Мастер инжењер менаџмента.

Сврха и циљеви студијског програма Инжењерски менаџмент – мастер академске студије
је проширивање знања и вештина које су стечене током основних академских студија. 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.
Завршетком студија мастер инжењери менаџмента су оспособљени за тимски рад и
комуникацију са стручњацима из других обасти. Осим тога, мстер инжењерима менаџмента
пружа се могућност уписа докторских студија.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Доктор наука - индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент

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.



МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ
Engineering Management and Competitiveness (EMC)

Међународни симпозијум Engineering Management and Competitiveness (EMC), који
организује Катедра за менаџмент, Техничког факултета „Михајло Пупин“, Универзитета у
Новом Саду, одржава се сваке године од 2011. године, а ове године, због услед пандемије
биће одржан онлајн.
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.





НАУЧНИ ЧАСОПИС И ПРОЈЕКТИ

Научни часопис: Journal of Engineering Management and Competitiveness
(JEMC)

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 2020. годину спада у категорију М51 (Врхунски часопис од
националног значаја).

АПВ пројекат: Унапређење предузетничке климе, анализа аспеката и
могућих праваца деловања код младих у региону Средњег Баната

Катедра за менаџмент организује и бројна предавања и трибине. У периоду од 2016. до 2019.
године одржавани су округли столови, који су били део пројекта финансираног од стране
Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
Аутономне покрајине Војводине. Резултат АПВ пројекта Унапређење предузетничке
климе, анализа аспеката и могућих праваца деловања код младих у региону Средњег Баната
(142-451-2139/2019-01) је и монографијa "Млади и предузетништво: Резултати
истраживања у региону Средњег Баната". Уредник је проф. др Драган Ћоћкало.





Пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије: Развој стохастичког модела утврђивања елемената
времена рада производног циклуса и њихова оптимизација за серијску

производњу у металопрерађивачкој индустрији и у процесима
рециклаже

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.

ЛЕТЊА СТРУЧНА ПРАКСА И ВАННАСТВНЕ
АКТИВНОСТИ

Студенти Инжењерског менаџмента имају могућност учешћа на Летњој стручној пракси,
коју у сарадњи са Факултетом организује ЗРЕПОК (Зрењанински пословни круг). Такође,
студенти имају могућност да праксу раде и у некој од следећих компанија: Santos Comerce
DOO, Geze DOO, Naftagas DOO, DOO Gradina sistem, AS Impex NS DOO, Дијамант А.Д.,
Dräxlmaier Group, итд.
Поред наставних, студенти имају могућност да учествују и у бројним ваннаставним
активностима, као што су: менаџеријада, Ноћ истраживача, Сајамовима науке, Сајму
образовања итд.



ГДЕ НАКОН СТУДИЈА?
МОГУЋНОСТИ ЗАПОСЛЕЊА НАКОН СТУДИЈА

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 железничка школа струковних студија Београд;
 Вискоа школа електортехнике и рачунарства Београд;
 Београдска пословна школа;
 Министарство унутрашњих послова Србије;
 Шинвоз, Зрењанин;
 Air Solutions, Београд;
 Veolia transport,
 H&M,
 JIT, Сента
 Mercator-S
 Педагошки завод, БиХ, ТФМП.



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Инжењерство заштите животне средине

ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Први заједнички акредитовани студијски програм на Универзитету у Новом Саду у чијој
реализацији учествују:

 Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину
 Факултет техничких наука из Новог Сада

Студије Инжењерства заштите животне средине на Техничком Факултету „Михајло
Пупин“ реакредитоване су 2021. године.

Основне академске студије трају 4 године (240 ЕСПБ).

Услови за упис:

1. Завршена четворогодишња средња школа

2. Пријемни испит који се полаже из два дела:

- I део, Математика (30 бодова)

- II део, Тест склоности ка Инжењерству заштите животне средине (30 бодова)

Број места за упис:

Буџет: 25 места

Самофинансирање: 10 места

Академски називи по завршетку студија

По завршетку основних студија стиче се звање „Дипломирани инжењер заштите
животне средине“.

Стиче се двојна диплома коју потписују декан Техничког факултета „Михајло Пупин“ у
Зрењанину и декан Факултета техничких наука из Новог Сада.



Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
Инжењерство заштите животне средине

Структура студијског програма

Поред наставног кадра ТФ „Михајло Пупин“ из Зрењанина, у настави на студијском
програму Инжењерствo заштите животне средине учествују и професори Департмана за
заштиту животне средине и заштите на раду, Факултета техничких наука у Новом Саду.
Студијски програм основних академских студија Инжењерства заштите животне средине,
који је реакредитован у фебруару 2021. године, конципиран је као инжењерски,
мултидисциплинарни студијски програм, који чине образовно истраживачка поља
инжењерске струке и настао је као одговор на ове потребе индустрије, привреде и
институција, али и обавеза које се очекују из ове области као један од најважнијих услова
чланства Србије у ЕУ, односно оних које ће уследити већ након отварања Поглавља 27 у
приступним преговорима.
Студенти Инжењерства заштите животне средине прво стичу потребно знање из
фундаменталних (основних) научних дисциплина (математика, физика, хемија, механика,
термодинамика). Обавезни предмети на вишим годинама, као и изборни предмети, су
дефинисани на основу идентификованих проблема у области заштите животне средине у
појединим гранама индустрије, привреди и науци. У реализацији програма се изучавају
студијска поља, однсно наставни предмети из области заштите животне средине,
енергетике, електротехнике, машинства, менаџмента и грађевинарства, као и из основних
научних дисциплина математике, хемије, физике, механике и термодинамике, са посебним
акцентом на њиховој примени у решавању проблема који се тичу заштите животне средине.
Феномени глобалног загревања, киселих киша, озонских рупа, дезертификације, изумирања
и нестајања комплетних врста биљака и животиња, промењени услови за живот и
исцрпљивање природних ресурса представљају неке од најзначајнијих проблема
данашњице, а њихово ефикасно решавање неке од највећих изазова за инжењерску струку.
По упису четврте године студентима се пружа могућност да се, сходно склоностима и
жељама, поред обавезних предмета одлуче и за изборне предмете.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија
Р.бр. Назив предмета Семестар ЕСПБ
ПРВА ГОДИНА
1 Увод у инжењерство заштите животне средине 1 6

2 Хемијски феномени у инжењерству заштите животне
средине 1 6

3 Техничка физика 1 5
4 Алгебра 1 6
5 Електротехника, околина и заштита 1 7
6 Енергија и окружење 2 5
7 Математичка анализа 2 6
8 Механика 1 2 5

9 Хемијски принципи у инжењерству заштите животне
средине 2 8

10 Заштита и унапређење животне средине 2 6
Укупно ЕСПБ: 60

ДРУГА ГОДИНА
11 Основе рачунарских технологија 3 6

12 Превентивне мере у области безбедности и здравља
на раду 3 6
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13 Вероватноћа и статистика 3 6
14 Основе заштите вода 3 4

15 Одрживо коришћење природних ресурса и систем
заштите животне средине 3 6

16 Изборна позиција 1 (бира се 1 од 2 ) 3 2
Енглески језик - основни 3 2
Енглески језик средњи 3 2

17 Алтернативна енергетика 4 6

18 Машинство у инжењерству заштите животне
средине 4 6

19 Биохемијски и микробиолошки принципи 4 6
20 Изборна позиција 2 (бира се 1 од 2 ) 4 2

Енглески језик - нижи средњи 4 2
Енглески језик - напредни средњи 4 2

21 Мониторинг животне средине 4 6
22 Еколошко право 4 4

Укупно ЕСПБ: 60
ТРЕЋА ГОДИНА
23 Термодинамика 1 5 6
24 Увод у механику флуида 5 5
25 Управљање квалитетом 5 6
26 Изборна позиција 3 (бира се 1 од 2 ) 5 7

Мерење и контрола загађења 5 7
Сепарациони процеси у инжењерству заштите
животне средине 5 7

27 Изборна позиција 4 (бира се 1 од 2 ) 5 2
Енглески језик средњи 5 2
Енглески језик стручни 5 2

28 Загађење амбијенталног ваздуха 5 6
29 Управљање чврстим отпадом 6 7
30 Регистар извора загађивања 6 6
31 Основе експеримента у заштити животне средине 6 7
32 Изборна позиција 5 (бира се 1 од 2 ) 6 6

Анализа података о стању околине 6 6
Моделовање и симулација 6 6

33 Изборна позиција 6 (бира се 1 од 2 ) 6 2
Енглески језик - напредни средњи 6 2
Енглески језик стручни 2 6 2

Укупно ЕСПБ: 60
ЧЕТВРТА ГОДИНА

34 Пројектовање и планирање у заштити животне
средине 7 6

35 Управљање опасним отпадом 7 7
36 Изборна позиција 7 (бира се 1 од 3 ) 7 6

Еколошки материјали 7 6
Географски информациони системи 7 6
Пројектовање система и уређаја за третман отпадних
токова 7 6

37 Распростирање загађења у животној средини 7 6
38 Стручна пракса 7 3
39 Изборна позиција 8 (бира се 1 од 3 ) 8 7

Карактеризација рециклабилних материјала 8 7
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Технологије пречишћавања отпадних вода 8 7
Пројектовање и управљање постројењима на
биомасу 8 7

40 Изборна позиција 9 (бира се 1 од 3 ) 8 5
Инжењеринг енергетских система 8 5
Технологије енергетског искоришћења отпада 8 5
Анализа и процена стања квалитета ваздуха 8 5

41 Изборна позиција 10 (бира се 1 од 3 ) 8 5
Процесни системи и постројења 8 5
Менаџмент технологије и развоја 8 5
Енергија и обновљиви извори енергије у руралним
областима 8 5

42 Индустријска екологија и загађење земљишта 8 5
43 Дипломски рад 8 5
44 Предмет завршног рада 8 5

Укупно ЕСПБ: 60

Циљ студијског програма

Циљ студијског програма је стицање компетенција и академских знања и вештина из
области Инжењерства заштите животне средине. Током студија студенти развијају
(креативне) инжењерске способности/компетенције анализе решавања еколошких
проблема, способност критичког и аналитичког мишљења, стицање особина за тимски рад,
комуникативност и овладавање специфичним практичним вештинама потребним за будући
професионалан рад у привредним и индустријским системима, јавним предузећима и
државним институцијама.

НАУКА

Конференције

Катедра за инжењерство заштите животне средине учествује у организацији међународне
научне конференције Индустријско инжењерство и заштита животне средине у сарадњи са
Катедром за машинско инжењерство. Такође, чланови катедре су активно укључени и
учествују у организационом одбору међународне конференције ICEEE - International
Conference "Sustainable Environmental Protection & Waste Management Responsibility",
Универзитет Обуда, Будимпешта.
Наши студентии су  активно укључени у рад конференције, како у њеној организацији тако
и у писању студентских научно истраживачких радова који су резултат њиховог активног
учешћа у наставним активностима које су конципиране тако да студенти имају могућност
додатног усавршавања.
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Конференција ИИЗС 2019.

Пројекти

Учешће на пројектима свих нивоа омогућило је катедри да се снабде опремом и мерном
техником за постизање највиших научно истраживачкин резултата у области инжењерства
заштите животне средине. У претходном периоду катедра је успешно реализовала два
међународна ИПА пројекта: „Sustainable development for Banat Region by means of education
and scientific research & development in transboundary air quality monitoring issues“ и
„Sustainable devalopment of an research center in banat danube and flow area troiugh scientific
research and environmental simulation tools access and evaluation threats” и један краткорочни
пројекат „Креирање и примена модела за интергенерацијско подизање свести о еколошком
понашању, очувању животне средине и климатским променама на територији Аутономне
Покрајне Војводине“ који је финансирао Покрајински секретаријат за високо образовање и
научноистраживачку делатност, Аутономне Покрајне Војводине.

Студенти Инжењерства заштите животне средине су активно укључени у  реализацију
пројектних активности које им омогућавају стицање искуства у области заштите животне
средине.
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Учешђе студената у кампањи узоркованја и анализе површинске воде из Бегеја ("Бегеј у
епрувети") у оквиру ИПА пројекта

Учешђе студената у реализацији краткорочног пројекта
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Опрема набављена преко пројеката је на располагању нашим студентима, тако да  у оквиру
практичног дела наставе имају могућност рада на најсавременијој опреми за мониторинг
емисија отпадних гасова и амбијенталног вазудха, као и могућност коришћења
лиценцираних програма за моделовање распростирања загађујућих материја у ваздуху.
Катедра непрекидно осавремењава лабораторијску опрему и прати најновије токове у
равоју опреме за област заштите животне средине.

Оспособљавање студената за рад у софтверима за моделовање распростирања
загађујућих материја у ваздуху

Ерасмус+ програм размене наставног особља

Наставни кадар Катедре за инжењерство заштите животне средине учествује у Ерасмус+
програму размене наставног особља. Катедра је учествовала у програмима размене са
Универзитетом Обуда из Будимпеште и Универзитетом Авеиро где су  одржана предавања
из области загађења ваздуха.

Награде за научне радове

Ванаставне активности студената Инжењерства заштите животне средине, се огледају и
кроз освојене награде. Награде Универзитета у Новом Саду за најбољи студентски научни
и стручни рад у  школској 2019/20. добиле су две студенткиње 4. године Инжењерства
заштите животне средине.
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Додела Награде Универзитета у Новом Саду студенткињама 4. године ИЗЖС за најбољи
студентски научни и стручни рад у  школској 2019/20.

Додатне активности са студентима

Студенти Инжењерства заштите животне средине активно учествују у бројним
ваннаставним активностима. Катедра редовно организује стручне посете постројењима,
компанијама и институцијама које имају доминантну улогу у области заштите животне
средине, као што су: Завод за јавно здравље Зрењани, Станице за пречишћавање воде
језерског система Бегејска петља у Зрењанину, Компанија РЕМОНДИС Медисон из
Зрењанина, која се бави управљањем отпадом из хумане и ветеринарске медицине.
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Стручна посета станици за пречишћавање воде језерског система Бегејска петља у
Зрењанину

Такође у сарадњи са другим катедрама на факултету, организују се и стручне екскурзије.
Тако да су у студенти посетили: Термоелектрану Угљевик, Босна и Херцеговина,
Ветропарк „Ла пиколина“ компаније МК Финтел Винд у Загајици код Вршца, Биогас
електрану у општини Алибунар – Иланџа.

Стручна посета термоелектрани „Угљвик“, БиХ
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Стручна посета Биогас електрани у општини Алибунар – Иланџа

Студенти Инжењерства заштите животне средине су на Универзитету Политехника у
Темишвару стекли европске сертификате за учешће у реализацији пројекта из Енергетске
ефикасности и Праћења квалитета ваздуха, а у летњој школи на Техничком Универзитету у
Кошицама у Словачкој студенти су имали прилике да слушају предавања еминентних
професора из области инжењерства заштите животне средине са Универзитета у региону
(Мађарска, Словачка и др.) и стекли сертификате.

Студенти Инжењерства заштите животне средине, сваке године учествују на Фестивалу
науке и Ноћи истраживача, тако што у потпуности осмишљавају и реализују радионице кроз
које интересовање за заштиту животне средине показују ученици различитих узраста.
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Ноћ истраживача

САРАДЊА СА ПРИВРЕДОМ И ДРЖАВНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА

Један од битних аспеката рада Катедере за Инжењество заштите животне средине је и
сарадња са привредом и државним инситуцијама. Овај вид сарадње, поред бенефита у
стручном и научном развоју катедре, студентима омогућава и стицање конкретних
искустава битних

Сарадња са привредом се реализује кроз уговоре о пословно-техничкој сарадњи са АД
„Метанолско-сирћетним комплексом“ из Кикинде, Хемијско-прехрамбеном и текстилном
школом „Урош Предић“ из Зрењанина, Зводом за јавно здравље Зрењанин и др.

Поред тога студентима је омогућена реализација Летње стручне праксе која се сваке године
реализује са Удружењем привредника „Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК“
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Уручење сертификата студентима који су учествовали у пројекту „Летња стручна
пракса“

Додано, студенти Инжењерства заштите животне средине обављају стручну праксу у
следећим фирмама и институцијама:
- ХИП - Петрохемија, Фабрика синтетичког каучука Елемир
- ЈКП „Чистоћа и зеленило“, Зрењанин
- ЈКП „Водовод и канализација“, Зрењанин
- „Резервати природе“, Зрењанин
- „НИС“ а.д. Нови Сад
- „SD Ecology“, Рума
- ДОО „ЕКОМЕТАЛ – КОМЕРЦ“, Зрењанин
- Општа болница „Ђорђе Јоановић“, Зрењанин
- Градска управа града Зрењанина
- Општинска управа Кикинда - Одсек за инспекцијске послове заштите животне средине
- И.Г.М „Неимар“, Зрењанин
- ЈПКП Лазаревац - РЈ Водовод и канализација
- „Victoriaoil“, Шид
- Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре РС - Лучка капетанија Нови
Сад
- ДОО „UNION-MEDIC“, Нови Сад

ЗАПОШЉАВАЊЕ

У ери наглог пораста популације,  урбзаног технолошког развоја и све већих материјалних
потреба, питања и проблеми заштите животне средине су свакодневница. Стога, непрестана
борба за очување животне средине намеће спровођење све строжијих стандарда и законских
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обавеза. Управо је због тога овај студијски програм конципиран тако да су дипломирани
инжењери заштите животне средине висококвалификовани стручњаци оспособљени да
одговре на све потребе индустрије, привреде и институција, али и обавеза које се очекују из
ове области као један од најважнијих услова чланства Србије у ЕУ, односно оних које ће
уследити већ након отварања Поглавља 27 у приступним преговорима. Дипломирани
инжењери заштите животне средине између осталог могу да учествују у:

- Изради пројеката у области заштите животне средине;
- Управљању квалитетом ваздуха, површинских и подземних вода;
- Управљању отпадом, акцидентима, катастрофама и ризицима;
- Анализи података о стању околине као и одрживог коришћења природних ресурса;
- Раду у државним институцијама које прате и контролишу квалитет животне средине.

Неке од фирми и институција у којима су у струци запослени наши дипломци су:
- Беохемија д.о.о., Зрењанин
- ЈКП Други октобар, Вршац
- ДНД Заштита на раду д.о.о., Зрењанин
- Гомекс д.о.о., Зрењанин
- РЕМОНДИС МЕДИСОН д.о.о., Зрењанин
- ЗЗ „Граничар“, Шид

Александар Деак - РЕМОНДИС МЕДИСОН ДОО            Наташа Кресић - ДОО ГОМЕКС ЗРЕЊАНИН
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Зашто је Инжењерство заштите животне средине на Техничком факултету „Михајло
Пупин“ прави избор?

- Рад у малим групама - већа посвећеност наставника и асистената сваком студенту;

- Активно укључивање студената у наставу;

- Могућност рада на најсавременијој опреми;

- Учешће студената на националним и међународним пројектима и конференцијама;

- Стручне посете институцијама и привредним субјектима;

- Летња стручна пракса – вредне награде и радно искуство.



ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО - ОСНОВНЕ И МАСТЕР СТУДИЈЕ

Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО је усклађен са циљевима европске
технолошке платформе за будућност текстила и одеће и омогућава запослење у
предузећима одевне и текстилне индустрије. Наши студенти могу да раде на инжењерским
пословима, пословима дизајнера, у средњим стручним школама, на пословима наставника
стручних предмета као и на специјалним пословима у: модној индустрији, (одећа, додаци
одећи, намештај, обућа), аутомобилској индустрији, индустрији техничког текстила
(геотекстил, агротекстил, композитни материјали, медицински текстил, козметички текстил
итд.) Звање које наши студенти стичу је Дипломирани инжењер индустријског
инжењерства (Дипл. инж. индутр. инж.).

Студијски програм основних и мастер академских студија Одевно инжењерство је
конципиран тако да постоји само једна студијска група. Студијски програм омогућава да се
са стеченим знањем студенти могу укључити у различите облике примене у индустрији као
и даље усавршавање знања мастер академским студијама. Предавања се изводе на савремен
начин уз коришћење одговарајућих дидактичких средстава и савремене литературе. Вежбе
се изводе у савремено опремљеним рачунарским учионицама и лабораторијама за одевно
инжењерство. У лабораторијама су инсталирани најсавременији индустријски софтвери за
пројектовање одеће светског лидера у производњи ових софтвера француске компаније
“Lectra“.

Студијски програм пружа могућност да научиш да радиш у модној индустрији у секторима
у којима се користе информационе технологије као што су: софтвери за дизајн модних
производа Каледо, софтвери за конструкцију, моделовање Модарис, Диамино, штампа на
текстилу и презентацију модних производа. Предност дајемо инжењерству. Оспособљавамо
кадрове за креативну индустрију, која се односи и на производе од свих меких материјала
(кожа, вештачки материјали, текстил). Опрема и софтвери на којима студенти стичу знања
су изразито иновативни и савремени што студентима омогућава савремено знање.

Студијски програм ОДЕВНО ИНЖЕЊЕРСТВО је остварио успешну међународну
сарадњу са мађарским универзитетом Обуда у оквиру Ерасмус+ размене студената. Наши
студенти имају могућност да један семестар проведу на Донхуа универзитету у Шангају у
оквиру међународног пројекта стицања праксе на “SHANGAI SUMMER SCHOOL”.
Бесплатне мастер и докторске студије, студенти Одевног инжењерства могу да реализују на
Донхуа универзитету. У оквиру “Ceepus” мреже на Факултету за стројништво - машинство
у Марибору и на осталим универзитетима са којим имамо размену, као и са страним
компанијама “Pirin tex” и “Calcedonia”. Чланови смо управног одбора Алијансе текстилних
универзитета “На путу свиле“ „Bealt and road“ и Кластера “Facts”.



Зато што студентима нудимо примере добре праксе.

Чланство у организацијама

Технички факултет „Михајло Пупин“, Универзитет у Новом Саду је члан и један од
оснивача Светске алијансе универзитета у области текстила : "Belt and Road World Textile
University Alliance", која је основана у Шангају, Кини 2018. године.

Оснивање"Belt and Road World Textile University Alliance", Шангај, Кина 2018.

Међународне научно-стручне конференције

Организација међунардоне научно стручне конференције Текстилна наука и превреда / Textile
Science and Economy (TNP 2015, TNP 2016, TNP 2018, TNP 2019, TNP 2020).

Конференција „TNP 2015“



Конференција „TNP 2016“

Конференција „TNP 2018“ Конференција „TNP 2019“

Онлине конференција „TNP 2020“



Учешће у програмима наставне размене

Размена студената смера Одевно инжењерство у оквиру „CEEPUS“ мреже

Учешће наших студената на Летњој школи дизајна у оквиру „CEEPUS“ мреже

Размена студената у оквиру „CEEPUS“ мреже у циљу израде мастер рада

Наши студенти на летњој школа дизајна у оквиру „CEEPUS“ мреже



Размена студената и професора на Донгхуа Универзитету у Шангају, Кина

Студенти од 2015. године учествују на Летњој школи дизајна на Донгхуа Универзитету у
Шангају и имају студисјки боравак и едукацију од стране тима експерата у области
глобалне текстилне индустрије, омогућено је стипендирање студената смера Одевно
инжењерство за похађање семестра на Донгхуа Универзитету у Шангају, Кини.

Летња школа на Донгхуа Универзитету у трајању од четири недље, од 2015. године

Студијски боравак и едукација тима експерата у области глобалне текстилне
индустрије на Донгхуа Универзитету у Шангају, Кина, 2019.



Боравак студената на Донгхуа Универзитету у Шангају Кина, на Летњој школи “Surface
Design in Fashion and Textile” 2019. године

Наставна размена у оквиру  ЕРАСМУС пројекта на Обуда Универзитету у
Будимпешти, Мађарска.

Студенти Т.Ф. „Михајло Пупин“ на Обуда Универзитету у Будимпешти, Мђарска у
оквиру ЕРАСМУС програма, 2019.

Наставници  Т.Ф. „Михајло Пупин“ на Обуда Универзитету у Будимпешти,
Мђарска у оквиру ЕРАСМУС програма, 2019. године



Наставници Обуда Универзитету из Будимпеште, Мђарска на Т.Ф. „Михајло
Пупин“ на у оквиру ЕРАСМУС програма, 2019. године

Наставници  Т.Ф. „Михајло Пупин“ на Обуда Универзитету у Будимпешти,
Мђарска у оквиру ЕРАСМУС програма, 2019. године

Сарадња са привредом и државним институцијама

Чланство у кластеру модне и одевне индустрије  „Facts“ од 2015-2017. године и 2021.
године.

Посета страних инвеститора и власника предузећа на Т.Ф. „Михајло Пупин“ и склапање
сарадње за студенте



Сарадња са компанијом „Pirin Tex“ из Бугарске која је специјализована за производњу
мушке и женске конфекције. Компанија  запошњава преко 3000 радника. Студенти смера
Одевно инжењесртво имају могућност тромесечног усавршавања у овој компанији.

Студенти у компанији „Pirin Tex“ у Бугарској, 2016. године

Студенти у компанији „Pirin Tex“ у Бугарској, 2018. године

Студенти у компанији „Pirin Tex“ у Бугарској, 2019. године



Посета компаниије „Caleceonia“ и успостављање сарадње факултета и компаније
2018. године

Посета компаниије „Caleceonia“ факултету 2018.

Посета комапнији кућног текстила  Хаимен, Гуангдонг у Кини и склапање сарадење
са факултетом

Наставници  Т.Ф. „Михајло Пупин“ у компанији Хаиман, Гуангдонг, Кина 2019. год.

Стручне трибине и предавања

Обука за рад на софтверима француске фирме „Lectra“



Предавања, радионице и вежбе са студентима у току семестра на факултету

Округли сто на тему „Сарадња факултета са привредом и фирмама у текстилној
одевној индустрији“ одржан на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину
2018.

Учешће на сајмовима науке и каријере

Учешће на сајмовима каријере у организацији кластера модне и одевне индустрије „Facts“.



Ноћ истраживача 2018. године.

Учешће на новосадском сајму образовања Путокази, 2019. године и

Учешће на сајму образопвања ЕДУ ФАИР у Београду 2019. године.

Посете компанијама

Посета компанији „Weltex“ из Чачка 2015. И 2016. године.

Посета комапнији „WELTEX“ у Чачку.



Посета компанији Фулгар из Зрењанина, 2020. године.

Студенти у компанији Фулгар 2020. године

Реализација научних и стручних пројеката

Пројекат финансиран од стране  Министарства наукe и технолошкog  развојa Републике
Србије  “Развој нових и унапређење постојећих технолошких поступака производње
техничких текстилних материјала” ТР34020.

Међународни ИПА пројекат прекограничне сарадње Србије и Руминије MIS 1427 „The
analysis of innovation and cooperation ability and development opportunities of SMEs in the
Serbian-Romanian cross border area inspired by the cultural heritage of the Serbian and Romanian
people“.

Модне ревије наших студената у оквиру пројеката

Запратите нас на нашим страницама:

Одевно инжењерство ТФ ”Михајло  Пупин” Зрењанин

odevno_inznjerstvo.tfzr
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