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Машински факултет Универзитета у Нишу  је самостална образовна и научна установа 
у државној својини која у складу са Законом о високом образовању у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошке науке и научним областима машинско 
инжењерство и индустријско инжењерство организује и изводи академске студије:
•	  Првог степена – основне академске студије у трајању од 4 године на студијским 

програмима Машинско инжењерство и Инжењерски менаџмент,

•	  Другог степена – мастер академске студије у једногодишњем трајању на студијским 
програмима: Енергетика и процесна техника; Производно-информационе 
технологије; Машинске конструкције, развој и инжењеринг; Мехатроника и 
управљање; Саобраћајно машинство, транспорт и логистика; Инжењерски 
менаџмент и Управљање и примењено рачунарство,

•	  Трећег степена – докторске академске студије у трогодишњем трајању на студијском 
програму Машинско инжењерство за уже научне области: Енергетика и процесна 
техника, Информационо-производне технологије и менаџмент, Мехатроника и 
управљање системима, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Транспортна 
техника и логистика и Примењена механика.

студије на машинском факултету у нишу



Студијски програм

машинско инжењерство
основне академске студије - машинско инжењерство

Студијски програм основних академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и 
сврстава се у научно-стручну област машинско инжењерство. Студијски програм траје 4 године, 
односно 8 семестара и вреди 240 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм основних академских студија Машинско инжењерство састављен је из 
oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa 
и вeштинe зa стицaњe стручног назива дипломирани инжењер машинства (скраћено: дипл. 
инж. маш.). Ова титула одговара титули Bachelor of Science (B.Sc.), која се добија на иностраним 
високошколским установама. У Додатку дипломе уз титулу се може додати назив усмерења, коју 
студент може остварити избором одговарајуће групе предмета. Верификацију назива усмерења 
врше матичне Катедре факултета.

1. година 2. година 3. година 4. година

I семестар II семестар III семестар IV семестар V семестар VI семестар VII семестар VIII семестар

Математика 1

ТМ
7 ЕСПБ

Математика 3

ТМ
7 ЕСПБ

Механика 2 - 
Кинематика

НС
6 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

3
АО

2 ЕСПБ

Механика 4 - 
Теорија осцилација

НС
6 ЕСПБ

Нумеричка 
математика и 

програмирање
ТМ

6 ЕСПБ

Управљање 
системима

ТМ
7 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

15
СА

6 ЕСПБ

Механика 1 - 
Статика

НС
6 ЕСПБ

Електротехника 
са електроником

ТМ
6 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока  

1
АО

2 ЕСПБ

Механика 3 - 
Динамика

НС
7 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

4
СА

6 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

8
СА

6 ЕСПБ

Професионална 
етика инжењера

АО
3 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

16
СА

5 ЕСПБ

Физика

ТМ
6 ЕСПБ

Отпорност 
материјала

НС
7 ЕСПБ

Машински 
елементи 1

НС
6 ЕСПБ

Термодинамика

НС
7 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

5
НС

6 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

9
СА

6 ЕСПБ

Стручна пракса Б

СА
4 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

17
СА

5 ЕСПБ

Основе 
информационо-
комуникационих 

технологија
АО

6 ЕСПБ

Технички 
материјали

ТМ
6 ЕСПБ

Математика 3

ТМ
7 ЕСПБ

Машински 
елементи 2

НС
6 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

6

СА
6 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока 

10

СА
6 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

12

СА
6 ЕСПБ

Дипломски  
рад

СА
12 ЕСПБ

Социологија 
културе и 

морала
АО

3 ЕСПБ

Инжењерска 
графика

АО
6 ЕСПБ

Производне 
технологије

НС
6 ЕСПБ

Механика  
флуида

НС
7 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

7
СА

6 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока 

11
СА

6 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

13
СА

6 ЕСПБ

Предмет 
 изборног блока  

2
АО

4 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока 

14
СА

6 ЕСПБ

S = 28 ЕСПБ S = Е32 ЕСПБ S = 31 ЕСПБ S = 29 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 32 ЕСПБ S = 28 ЕСПБ

Легенда: АО  - академско-општеобразовни предмет
ТМ  - теоријско-методолоши предмет

НС  - научно-стручни предмет
СА  -стручно-апликативни предмет



Студијски програми мастер академских студија: Енергетика и процесна техника, Производно-
информационе технологије, Машинске конструкције, развој и инжењеринг, Мехатроника 
и управљање, Саобраћајно машинство, транспорт и логистика припадају пољу техничко-
технолошких наука и сврставају се у научно-стручну област машинско инжењерство. Студијски 
програми трају 1 годину, односно 2 семестра и вреде 60 ЕСПБ бодова. 

Студијски програми мастер академских студија састављени су из обавезних и изборних предмета, 
чијим се савладавањем обезбеђују неопходна академска знања и вештине за стицање стручног 
назива мастер инжењер машинства - са додатком назива студијског програма. Ова титула одговара 
титули Master of Science (M.Sc.), која се добија на иностраним високошколским установама.

I семестар II семестар

Обавезни предмет 1
НС

7 ЕСПБ

Обавезни предмет 3
ТМ

6 ЕСПБ

Обавезни предмет 2
ТМ

7 ЕСПБ

Изборни предмет 3
СА

6 ЕСПБ

Изборни предмет 1
СА

6 ЕСПБ

Изборни предмет 4
СА

6 ЕСПБ

Изборни предмет 2
СА

6 ЕСПБ

Завршни (мастер) рад
СА

12 ЕСПБ

Стручна пракса
М
СА

4 ЕСПБ

S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ

Легенда: 
                     НС - научно-стручни предмет 
                     ТМ - теоријско-методолошки предмет 
                     СА - стручно-апликативни предмет

 
мастер академске студије



Циљеви
Основни циљ студијског програма 
производно - информационе технологије 
је да на једном месту понуди студентима 
сва знања која су им потребна да одговоре 
захтевима које послодавци и савремено 
пословно окружење постављају. У савременој 
производњи више није довољно знати да се 
направи производ или услуга, него да се то 
уради брже, ефикасније и квалитетније од 
других. Да би се то постигло, неопходно је 
коришћење информационих технологија и 
савремених метода планирања и управљања. 
Применом информационих технологија 
развој производа и услуга постаје много бржи 
и ефикаснији, а сами производи “паметнији”, 
поузданији и квалитетнији. Примена 
савремених метода менаџмента гарантује 
ефикасност производње, чиме се обезбеђује 
компаративна предност на тржишту. 

Посебни циљеви студијског програма 
Производно-информационе технологије су да 
студенте оспособи за:
•	  пројектовање производних технологија 

и средстава за обраду резањем и дефо-
рмисањем, као и за обраду коришћењем 
неконвенционалних технологија и 
рачунарски управљаних машина (Computer 
Numerical Control),

•	  пројектовање технологије и средстава за 
контролу квалитета производње,

•	  коришћење информационих технологија,  
за пројектовање производа, моделирање 
и симулацију производа и процеса, 
управљање производима или системима,

•	  управљање развојем производа или услуга, 
управљање квалитетом и управљање 
производним системима.

Сврха
Савремена предузећа од инжењера очекују 
широко образовање које поред знања из 
области производње подразумева и одлично 
познавање информационих технологија  
и вештина менаџмента. Сврха  студијског 
програма производно - информационе 
технологије је да одговори оваквим 
захтевима стварајући мултидисциплинарног 
стручњака спремног да одговори не само 
захтевима данашњих, него и будућих 
технологија. 

Захваљујући великом броју изборних 
предмета како из производних и 
информационих технологија, тако и 
из области менаџмента, студенти су у 
могућности да, сходно својим афинитетима, 
поставе основе за развој своје каријере.

студијски програм

производно-информаЦионе теХнолоГије



Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма Производно-
информационе технологије,  студенти стичу знања која 
их чине компетентним да:
•	  буду пројектанти технологија, производних средстава и 

услуга у различитим областима производње,
•	  примењују информационе технологије не само у 

свакодневним пословним активностима, него и за 
израду пословних информационих система, управљање, 
пројектовање, моделирање и симулацију производа, 
процеса и система,

•	  планирају, прате и управљају процесе развоја и 
производње, као  и да управљају производним 
системима.

студијски програм

производно-информаЦионе теХнолоГије



Сврха
Студијски програм Енергетика и процесна 
техника реализују две катедре на 
Машинском факултету у Нишу: Катедра за 
термотехнику, термоенергетику и процесну 
технику и Катедра за хидроенергетику. 
Студијски програм Енергетика и процесна 
техника, као скуп више области машинског 
инжењерства, представља базу за развој 
целокупне привреде једног модерног 
друштва. Основна сврха студијског 
програма Енергетика и процесна техника 
је стицање научно-стручних знања, 
као и вештина у области термотехнике, 
термоенергетике, хидротехнике, хидро-
енергетике, процесног машинства и 
заштите животне средине.

Циљеви
Основни циљ студијског програма 
Енергетика и процесна техника је 
упознавање студената са теоријским и 
практичним принципима рада, методама 
прорачуна, пројектовања и експлоатације 
савремених постројења у области: 
термоенергетике (процеси и постројења 
за трансформацију примарне топлотне 
енергије у друге облике енергије, 
парни котлови, топлотне турбомашине, 
проучавање и развој алтернативних извора 
енергије, рационална потрошња енергије 
и др.), хидроенергетике (хидроенергетска 
постројења, конструкција и избор 
пумпи, водних турбина и вентилатора, 
компресори, уљна хидраулика и 
пнеуматика, хидромашинска опрема, 
системи водоснабдевања), термотехнике 
(пренос топлоте и масе једно и вишефазних 
струјања, конструкција термотехничких 
апарата и уређаја, постројења за 
климатизацију, грејање, хлађење и др.) и 
процесне технике (топлотни, дифузиони и 
хемијски процеси, топлотни и дифузиони 
апарати, пећи, сушаре и други уређаји 
процесне индустрије).

студијски програм

енерГетика и проЦесна теХника



Компетенције дипломираних 
студената

Савладавањем студијског програма 
Енергетика и процесна техника студент је 
оспособљен за решавање проблема:
•	  пројектовања и развоја термоенергетских, 

хидроенергетских и термотехничких 
постројења, као и постројења процесне 
технике и заштите животне средине,

•	  конструисања машина, апарата и 
уређаја из области термоенергетике, 
хидроенергетике, термотехнике и 
процесне технике,

•	  производње и експлоатације термо-
енергетских, хидроенергетских, термо-
техничких и процесних постројења,

•	  мерења термо - струјних параметара 
радних флуида,

•	  побољшања ефикасности енергетских и 
процесних система, као и машина, уређаја 
и опреме која улази у њихов састав.

студијски програм

енерГетика и проЦесна теХника



Сврха
Мехатроника је интердисциплинарна 
техничка дисциплина чији је назив настао 
спајањем речи МЕХА која се односи на 
техничке компоненте и ТРОНИКА која 
симболише интелигентно управљање.  
Од инжењера мехатронике се тражи да 
буде стручњак који поседује  довољно  
потребног знања из основних инжењерских 
дисциплина   машинства,  електронике,  
аутоматског управљања, програмирања 
и примене савремених информационих 
технологија, роботике, аутоматизације, 
савремене механизације.

Основна сврха студијског програма 
Мехатроника и управљање је стицање 
интердисциплинарних знања студената 
из области машинства, електронике, 
управљања и информатике у циљу 
оспособљавања за реализацију опера-
тивних, производних и развојних задатака 
који превазилазе знања уско усмерених 
области технике. Циљеви

Основни циљ студијског програма Мехатроника 
и управљање је стицање знања које је 
компетентно да покрије потребе у индустрији 
за рад на пословима који истовремено захтевају 
примену машинства, електронике, информатике 
и роботике. Та знања обухватају интеграцију  
примене рачунара и савремених програмских 
пакета, сензора и актуатора, аналогних и 
дигиталних система управљања и њихову 
имплементацију у механичке системе.

Посебни циљеви студијског програма су:
•	  оспособљавање за прорачун и примену 

оптичких, електронских, хидропнеуматских 
и механичких компонената при реализовању 
одговарајућих функција у мехатроничким 
уређајима,

•	  оспособљавање за идентификацију и 
подешавање утицајних параметара сложених 
мехатроничких система у циљу њихове 
оптимизације.

студијски програм

меХатроника и управљање



Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма  Мехатроника 
и управљање се стичу знања за рад на рачунарима, 
са савременим програмским алатима, сензорима, 
механизмима и системима управљања, као и на 
њиховој интеграцији код сложених система, када 
настаје потреба за роботизацијом, аутоматизацијом 
или реструктурирањем постојеће опреме.

Студенти студијског програма Мехатроника и 
управљање треба да: 
•	  упознају предности, могућности и области примене 

компонената мехатроничких система и система 
управљања, 

•	  буду оспособљени за мерења и подешавања 
мехатроничким уређајима,

•	  буду оспособљени за пројектовање мехатроничких 
система и система управљања.

студијски програм

меХатроника и управљање



Сврха
Сваки производ има свој животни 
циклус са четири основне фазе:  
- развој производа;  - израда производа;  
- експлоатација производа;  - рециклирање 
производа. Прва фаза - развој производа 
је уствари настајање нових производа. 
Резултат ове фазе је конструкционо-
технолошка документација, што је основна 
подлога и улаз у сваку производњу. С 
обзиром на растућу конкуренцију на 
тржишту, предузећа су приморана да на 
тржиште износе квалитетне производе са 
многобројним иновацијама. У том циљу 
морају се у кратком временском периоду 
реализовати нове идеје и решавати 
компликовани проблеми и задаци. 

Израда машинских система заваривањем 
је једна од веома важних технологија. 
Машинскe конструкције израђене 
заваривањем доносе уштеду у материјалу 
од 25%, а у неким случајевима и до 50% 
у односу на конструкције исте намене 
израђене другим поступком. Предвиђа се 
да ће у 2020. години учешће заваривања у 
преради челика бити преко 60%.

Основна сврха студијског програма 
Машинске конструкције, развој и 
инжењеринг је стицање  интердисципли-
нарних знања и оспособљавање студената 
за решавање комплексних задатака 
конструисања, развоја и креирања нових 
производа и заварених конструкција.

У оквиру студијског програма Машинске 
конструкције, развој и инжењеринг постоје 
два подусмерења:
•	 развој и инжењеринг,
•	 заваривање и заварене конструкције.

Циљеви
Природа инжењера усмерена је на 
решавање проблема, а да би то били у стању 
морају располагати адекватним знањима 
и способностима. У том смислу основни 
циљ студијског програма Машинске 
конструкције, развој и инжењеринг је 
оспособљавање студената у следећим 
областима: 
•	  у стручној области – владање „стањем 

ствари“  (“state of the art”),
•	  у извођењу пројеката - методски приступ 

развоју производа и/или конструисању и 
пројектовању заварених конструкција,

•	  иновативне способности и креативности,
•	  владање процесима конструисања и 

развоја и теоријским знањем у области 
заваривања и заварених конструкција,

•	  ефективно добијање актуелних знања,
•	  примени симулационе технике, модели-

рања система и прототипа, технологијом 
заваривања, испитивања заварених 
конструкција и репаратурних технологија.

студијски програм

машинске конструкЦије, развој и инжењеринГ



Компетенције дипломираних студената
Машинске конструкције, развој и инжењеринг 
је најопштије студијски програм машинског 
инжењерства из кога су се развила сва остала 
усмерења. Дипломирани студенти имају најшире 
могућности запошљавања од свих усмерења 
на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 
јер поседују знање о системима, методама и 
процесима која су примењива у свим областима 
машинског инжењерства. Заваривање и заварене 
конструкције представљају изузетно важну 
област регионалне привреде и будућег процеса 
гасификације. Не постоји ни једно производно 
предузеће које не користи технологију 
заваривања.
•	 Савладавањем студијског програма 

Машинске конструкције, развој и инжењеринг 
дипломирани студенти стичу одговарајућу 
радну компетенцију која подразумева:

1.  Стручна компетенција:
•	  Специфична стручна знања, основе,
•	  Шира стручна знања (CAE, CAD, FEA, CAx, IPD, …),
•	  Специфична стручна знања из области 

заваривања и заварених конструкција.
2.  Методска компетенција:
•	  Способност коришћења стручних знања, њихова 

комбинација и допуна,
•	  Стратегијско размишљење и планирање,
•	  Компетенције у области иновација,  
•	  Способност за решавање проблема и 

одлучивање.
3.  Социјална компетенција:
•	  Спремност за тимски рад и сарадњу,
•	  Спремност за комуникацију,
•	  Толеранција и солидарност,
•	  Руковођење.
4. Лична компетенција

Сопствени став, етика, интелектуална способност, 
снага, истрајност, спремност за учење, понашање, 
самоповерење, самопоуздање, свест о сопственој 
одговорности.

студијски програм

машинске конструкЦије, развој и инжењеринГ



Сврха
Студијски програм Саобраћајног машинства, 
транспорта и логистике је надградња образовања 
Основних академских студија. Студијски програм  
дубље уводи студенте у професионално 
инжењерство транспортних  технологија и 
креација. Дисциплине су дефинисане тако да ме-
њају студенте у рационалне  личности који имају 
знање за креацију. Математичка основа наставних 
дисциплина води квалитету креација достојних 
академског знања. Студент користи законе 
механике, примењује савремене технологије, 
познаје критеријуме професионалног инжење-
рског рада. То води квалитету производа, услуга 
и уопште еманципацији. Ширина знања са којим 
влада дипломирани инжењер односи се на 
област машинства, информационих система, 
индустријских система и логистику.

Циљеви
Основни циљ студијског програма 
Саобраћајно машинство, транспорт 
и логистика је развој интелектуалца 
способног да одговори пословима модерне 
индустрије, а то значи да влада рачунарским 
и комуникационим технологијама, поседује 
волумен знања култивисаног за креацију у 
области технологија транспорта, саобраћаја, 
познаје технологије планирања и техничке 
подршке извршењу - логистике. 

Посебни циљеви студијског програма су:
•	  способност коришћења MCAE-FEA 

технологија,
•	  способност логистичког моделирања 

транспортних система,
•	  способност селекције и избора правилних 

техничких решења у стручној области, 
•	  способност економског и рационалног 

односа према окружењу, 
•	  способност самосталног интелектуалног 

развоја.

студијски програм

саобраћајно машинство, транспорт и лоГистика



Компетенције дипломираних студената
Дипломирани студенти студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика 
владају употребом рачунара, савременим технологијама и софтвером за рад у привреди. Они 
познају све базне моделе и технике научних креација у својој стручној области изабране кроз 34 
акрeдитоване наставне дисциплине.

Студенти студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика познају: 
•	  Област организације и технологије друмског и железничког саобраћаја,
•	  Технологију складиштења и дистрибуције робе, 
•	  Познају техничку концепцију транспортних машина и возила, 
•	  Способни су да пројектују транспортне машине и опрему возила, 
•	  Познају концепте безбедности у саобраћају, 
•	  Способни су да управљају пројектима и логистичким системима, 
•	  Способни су да обаве техничку дијагностику транспортних система, симулација транспортних 

елемената и логистичких система, 
•	  Способни су да организују ланце снабдевања, 
•	  Познају технологије транспорта цевима, CAD технологије за пројектовање опреме  структура, 
•	  Познају погоне транспортних система и возила, мобилне машине и хидраулику. 

Инжењери студијског програма Саобраћајно машинство, транспорт и логистика запошљавају се: 
•	  У транспортним предузећима железничког, друмског, ваздушног саобраћаја, 
•	  На робним терминалима, логистичким центрима, контејнерским терминалима, слободним 

царинским зонама, 
•	  У индустријским предузећима прехрамбене, металске, електро, грађевинске, фармацеутске и 

петрохемијске индустрије. 
•	  У трговачким мега-маркетима, дистрибутивним кућама, 
•	  У рударском комплексу, енергетици, комуналним предузећима,  
•	  У градским секретаријатима за саобраћај, привредним коморама, војним и полицијским 

управама, осигуравајућим друштвима.

студијски програм

саобраћајно машинство, транспорт и лоГистика





мастер академске студије
управљање и примењено рачунарство

Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство - Управљање и примењено 
рачунарство припада пољу техничко-технолошких наука и сврстава се у научно-стручну област 
машинско инжењерство. Студијски програм траје 1 годину, односно 2 семестра и вреди 60 ЕСПБ 
бодова. 

Студијски програм мастер академских студија Машинско инжењерство - Управљање и примењено 
рачунарство, на коме се уписује максимално 20 студента, састављен је из oбaвeзних и избoрних 
прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa знaњa и вeштинe зa стицaњe академског 
назива мастер инжењер машинства - за управљање и примењено рачунарство (скраћено мастер  
инж. маш.). У Додатку дипломе даје се списак одслушаних и положених предмета. У међународним 
односима ова титула одговара титули Master of Science (M.Sc.).

Легенда:

ОС      -  Обавезни фундаментални предмет
ИС      -  Изборни фундаментални предмет
ОВ      -  Обавезни предмет вештина

ИВ     -   Изборни предмет вештина
СИР   -  Студијски истраживачки рад
МР     -  Мастер (дипломски) рад

Семестар I Семестар II

УИПР-ОС.1
Напредни рачунарски системи управљања

6 ЕСПБ

УИПР-ИС.2
Предмет изборног блока 3

УИПР-ИС.2-1 Сензори, актуатори и ПЛЦ 
контролери

УИПР-ИС.2-2 Програмирање нумерички 
управљаних машина

6 ЕСПБ

УИПР-ОВ.1
Пословни енглески језик

4 ЕСПБ

УИПР-ОВ.2
Вештине менаџмента

6 ЕСПБ

УИПР-ИС.1
Предмет изборног блока 1

УИПР-ИС.1-1 Интелигентно рачунарско 
управљање и роботика

УИПР-ИС.1-2 Примењено рачунарство
6 ЕСПБ

УИПР-СИР.2
Студијски истраживачки рад 2

6 ЕСПБ

УИПР-ИВ.1
Предмет изборног блока 2

УИПР-ИВ.1-1 Компјутерске вештине
УИПР-ИВ.1-2 Вештине комуникација

4 ЕСПБ

УИПР-МР.1
Дипломски (мастер) рад

УИПР-СИР.1
Студијски истраживачки рад 1

5 ЕСПБ
18 ЕСПБ

Укупно 25 ЕСПБ Укупно 35 ЕСПБ



Сврха
Сврха студијског програма мастер академских 
студија Управљање и примењено рачунарство 
је пре свега надградња академских знања и 
вештина студената стечених у оквиру претходног 
образовања, на такав начин да се повећа њихова 
конкурентност на тржишту рада након успешног 
савладавања студијског програма.

У складу са основном сврхом, студијски програм 
мастер академских студија Управљање и 
примењено рачунарство образује студенте 
да се баве научно-истраживачким радом, 
пројектовањем, експлоатацијом и развојем 
напредних интелигентних рачунарски 
заснованих надзорно-управљачких система, 
роботских система и информационих система у 
области машинског инжењерства.

Циљеви
Основни циљ студијског програма 
мастер академских студија Управљање 
и примењено рачунарство је да студент 
стекне академска знања и вештине која 
одговарају академској титули мастер 
инжењер машинства, као и оспособљавање 
студента за примену стечених научних 
знања и вештина у научно-стручној области 
машинско инжењерство и тиме за успешно 
бављење пословима у области машинског 
инжењерства у складу са универзитетским 
образовањем у Европи.

Студенти вештине и знања стичу 
реализацијом студијског програма у 
једногодишњем трајању, уз савремени 
наставни процес применом мултимедијалне, 
аудио-визуелне, интерактивне теоријске 
и практичне наставе, уз лабораторијске и 
рачунске вежбе и стручну праксу у привреди 
у водећим компанијама.

студијски програм

управљање и примењено рачунарство



Компетенције дипломираних студената
Мастер инжењер машинства за управљање и примењено рачунарство је оспособљен да 
препозна, формулише и анализира сложене рачунарско-управљачке проблеме у области 
машинског инжењерства, као и да понуди једно или више прихватљивих решења за дати проблем 
са свим предностима, недостацима и последицама примене тог решења, користећи стечена 
академска и апликативна знања и вештине, водећи се инжењерском етиком, на основу критичког 
и самокритичког мишљења и приступа, примењујући одговарајуће стандарде, методе прорачуна, 
пројектовања и конструисања и савремене инжењерске алате.

Савладавањем студијског програма мастер академских студија Управљање и примењено 
рачунарство, свршени мастер инжењер машинства за управљање и примењено рачунарство: 
•	 Темељно познаје и разуме дисциплине своје струке, из области напредних интелигентних 

рачунарски заснованих надзорно-управљачких система, роботских система и информационих 
система у области машинског инжењерства,

•	 Поседује знања да решава научно-истраживачке и сложене практичне проблеме уз употребу 
научних метода и поступака,

•	 Оспособљен је за коришћење савремених информационо-комуникационих технологија и 
научно-стручне литературе у продубљивању знања из своје области,

•	 Зна да повезује и примењује стечена знања,
•	 Упознат је са практичним елементима машинског инжењерства у области управљања и 

примењеног рачунарства,
•	 Оспособљен је да прати развој области рачунарски заснованог управљања у машионству,
•	 Оспособљен је за примену Стандарда у машинству,
•	 На основу стечених вештина, посебно је оспособљен да на јасан и недвосмислен начин пренесе 

знања и начин заклјучивања стручној и широј јавности,
•	 На основу стечених вештина, посебно је оспособљен да успешно комуницира у 

интердисциплинарним пројектним тимовима,
•	 Оспособљен је за наставак образовања.

студијски програм

управљање и примењено рачунарство



студијски програм

инжењерски менаџмент
Шта је инжењерски менаџмент?

1. Процес доношења одлука усмерених ка остварењу 
циљева;

2. Скуп активности везаних за управљање 
предузећем;

3. Координација материјалних и људских ресурса 
радни постизања циљева;

4. Коришћење вештина, алата, метода и техника за 
побољшање процеса;

5. Пут ка развијању креативног размишљања и 
иновативности;

6. Тимски рад, лидерство, спремност на промене, 
доживотно учење;

7. Специфични облик менаџмента који је потребан да 
се успешно воде појединачни пројекти, предузећа 
и људи у области производње, индустријског 
дизајна, грађевинарства, информационо-
комуникационих технологија, саобраћаја или 
међународне трговине.

Инжењерски менаџмент је подручје 
студија намењено за студенте који 
су у својој будућој професионалној 
оријентацији заинтересовани за 
планирање, организовање, вођење, 
надзор и управљање деловима или 
предузећем у целини, као и за побољшање 
и унапређење процеса и ефикасности 
пословања предузећа.

Компетенције  
инжењерског менаџмента

Циљ студијског програма Инжењерски 
менаџмент је да се образује стручњак који 
поседује потребна знања из основних 
инжењерских, менаџерских и економских 
дисциплина, као и специфичне вештине 
из примене технологија и управљања 
процесима у најразличитијим областима 
производних, услужних и јавниих 
делатности и примене информациних 
технологија.

Компетенције мастер 
инжењерског менаџмента

Мастер инжењер менаџмента поседује 
способност организовања и управљања 
процесима, односно функцијама 
предузећа из области материјалне 
производње, у услужним делатностима 
трговине, банкарства, осигурања, 
пројектовања, консултантских услуга, итд.  

Основне академске студије
Основне академске студије развијају свест 
дипломираних инжењера менаџмента о потреби 
сталног сопственог образовања, усавршавања 
људских ресурса у предузећу, маркетингу, 
савременим комуникацијама, међународним 
интеграцијама, управљању инвестицијама и ризиком, 
предузетништву, примени стандарда који се односе 
на квалитет, заштиту животне средине, здравље 
и безбедност запослених, безбедну производњу 
хране, итд.

1. година 2. година 3. година

I семестар II семестар III семестар IV семестар V семестар VI семестар

Одабрана поглавља из 
више математике

10 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

1

10 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

Л1

10 ЕСПБ

СИР
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

СИР
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

СИР
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

Нумеричке методе

10 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

2
10 ЕСПБ

Предмет  
изборног блока  

4
10 ЕСПБ

Методе и организација 
научно-истраживачког 

рада

10 ЕСПБ

Предмет изборног 
блока 3

10 ЕСПБ

СИР
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

10 ЕСПБ

S=30 ЕСПБ S=30 ЕСПБ S=30 ЕСПБ S=30 ЕСПБ S=30 ЕСПБ S=30 ЕСПБ

Легенда:  СИР - студијски истраживачки рад



студијски програм

инжењерски менаџмент

Мастер академске студије
Модул Међународни пројектни  
менаџмент и предузетништво:

Основе међународног пројектног менаџмента и 
методе и технике управљања пројектима, принципи 
инвестирања на тржишту, управљање пословном 
документацијом, маркетинг и брендирање, управљање 
људским ресурсима, пројектима и инвестицијама, 
односи са јавношћу, итд.

Модул Енергетски менаџмент:

Упознавање са савременим енергетским 
технологијама, обновљивим изворима енергије, 
енергетским менаџментом у индустрији, 
општинама, градовима, зградама и екологији, 
системима за мерење, надзор и управљање 
енергетским постројењима, инжењерингом у 
банкарству и осигурању, итд.

Модул Менаџмент у транспорту и логистици:

Проучавање транспортних технологија и токова, 
транспортних машина и система, управљање 
ланцима снабдевања, система складиштења 
и дистрибуције, одржавања, управљања 
пројектима и логистичким системима, урбаног 
транспорта и логистике, логистичких симулаицја 
и центара итд.

Модул Индустријски  менаџмент:

Изучавање инжењерских метода у индустрији, технолошког и 
пословног предвиђања, менаџмента производа, реинжењеринга, 
информационог система предузеђа, бенчмаркинга - учења од других, 
управљања процесима у индустрији, Lean Six Sigma организације, 
менаџмента знањем, итд.



докторске студије
машинско инжењерство

Студијски програм докторских академских студија припада пољу техничко-технолошких наука и 
сврстава се у научну област машинско инжењерство. Студијски програм траје најмање 3 године, 
односно 6 семестара и вреди 180 ЕСПБ бодова. Свака година студија вреди 60 ЕСПБ бодова.

Студијски програм докторских академских студија Машинско инжењерство састављен је из 
oбaвeзних и избoрних прeдмeтa, чијим сe сaвлaдaвaњeм oбeзбeђују нeoпхoднa академска знaњa 
за стицaњe научног назива Доктор наука - машинско инжењерство (скраћено др), за уже научне 
области:
•	  Примењена механика,
•	  Енергетика и процесна техника,
•	  Информационо-производне технологиjе и индустријски менаџмент,
•	  Мехатроника и управљање системима,
•	  Машинске конструкције, развој и инжењеринг и
•	  Транспортна техника.

1. година 2. година 3. година

I семестар II семестар III семестар IV семестар V семестар VI семестар

Одабрана поглавља 
из више математике

10 ЕСПБ

Предмет изборног 
блока 1

10 ЕСПБ

Предмет изборног 
блока Л1

10 ЕСПБ

СИР 
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

СИР 
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

СИР 
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

30 ЕСПБ

Нумеричке методе

10 ЕСПБ

Предмет изборног 
блока 2

10 ЕСПБ

Предмет 
изборног блока  

4

10 ЕСПБ

Методе и 
организација научно-
истраживачког рада

10 ЕСПБ

Предмет изборног 
блока 3

10 ЕСПБ

СИР 
непосредно у функцији 

израде докторске 
дисертације

10 ЕСПБ

S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ S = 30 ЕСПБ

Легенда: СИР - студијски истраживачки рад



Оно што привлачи највише пажње 
нашим студентима је сигурно 
МАШИНИЈАДА, коју организују 

Парламент и Студентско удружење нашег 
факултета заједно са машинским факултетима из 
региона. 

Машинијада је традиционално највеће окупљање 
студената машинских факултета који подразумева 
како спортска тако и научна такмичења.

Студенти Машинског факултета 
из Ниша се својим резултатима, 
сврставају се у сам врх. Осим 
постизања добрих резултата, 
приоритет има дружење и 
стицање нових познанстава која 
остају заувек у сећању.

студентски парламент
машинскоГ факултета у нишу

Студентски  Парламент 
је организација на 
факултету која постоји 
још од његовог оснивања. 
Основни принципи 
деловања су јавност и 
демократичност. 

Студентски Парламент је најважнији 
репрезентативни студентски орган факултета 
преко којег студенти остварују своја права и 
штите своје интересе. Парламент пре свега 
разматра питања у вези са оценом квалитета 
наставе, реформом студијског програма, 
подстицајем научно-истраживачког рада 
студената, итд. 

Студентско удружење 
Машинског факултета 
у Нишу је самостално 
студентско удружење, 
чији је циљ постизање  
врхунских резултата у 
области универзитетског 

спорта. 

Заједно са Машинским факултетом, кроз 
његове секције и  спортско друштво прошло 
је више од 3000 спортиста. 

018/500-617               www.facebook.com/sumfn               s.parlament@masfak.ni.ac.rs



   Адреса:    Александра Медведева 14, 18000 Ниш
Телефон:    018 500 673 
     E-mail:    info@masfak.ni.ac.rs 
        Web:     www.masfak.ni.ac.rs

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ


