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О нама...
Технички факутет је високо
образовна установа основана 1975.
гоине.
Образујемо бууће инжењере,
професоре и менаџере и оспособљавамо
их а приемном стечених теоријских и
практичних знања грае успешне
професионане каријере.
Савремен наставни процес ускађен је
са европским станарима образовања.
Пратимо савремене тренове и тежимо
а учврстимо позицију апсоутног
иера у образовању у запаној и
центраној Србији.
О нама најбо&е говоре више од 2000
Ваших буућих коега, а наших
ипомираних стуената.

Реч декана
раги наши будући студенти,
добродош$и у Ваш нови академски
дом - Технички факу$тет у Чачку.
Са Вама 33. генерацијом студената,
настав+амо дугу традицију
ква$итетног образовања за
професије будућности.
Же$имо да на нашем факу$тету
стекнете неоходна теоријска знања,
ов$адате практичним вештинама и
да у свом будућем професиона$ном
раду то знање искористите као
инжењери, професори, менаџери.
Уверите се да ми то успешно радимо.
Декан
Техничког факу$тета
Проф. др Јерос$ав Живанић

Технички факу$тет
Светог Саве 65
Жиро рачун: 840-875666-84

О студијама

Коекс понашања стуената Техничког факутета
- верујемо а сваки заатак засужује врхунски кваитет и а се све
увек може ураити и бое;
- спремни смо а учимо, јер знања никаа није овоно;
- верујемо а граимо поверење- нека нијено обећање не остане
неиспуњено;
- негујемо висок ниво коегијалних оноса;
- развијамо ух сарање, међусобног уважавања и тоеранције;
- исказујемо ужно поштовање према онима који нам помажу а се
припремимо за живот;
- развијамо ичне ставове и мишења уз уважавање ругих и
њихових опрееења;
- општи изгед сваког стуента треба а наговештава спој
урености, умерености и акаемског остојанства.

ОБРО ОШЛИ!

Акаемске стуије (основне) трају четири го ине у току којих се остварује 240 ЕСПБ
боова. Стицањем теоријских и практичних знања бу ући ипомци се оспособавају а
решавају сожене пробемске за атке из обасти коју изучавају. Посе завршених основних
ака емских сту ија, образовање се може наставити на ипомским (мастер) и окторским
сту ијама. На основне ака емске сту ије кан и ати се уписују у ве категорије: буџет (о
трошку ржаве) и самофинансирање (сту ент паћа шкоарину).
Струковне стуије (основне) трају три го ине у току којих се остварује 180 ЕСПБ боова.
Струковне сту ије су усмерене на стицање знања и примену вештина потребних за
укучивање у ра не процесе. Посе завршених основних струковних сту ија образовање се
може наставити на специјаистичким струковним стуијама. Сва усмерења струковних
сту ија су самофинансирајућа.
Избор кан и ата за упис у прву го ину сту ија обава се на основу ранг исте (бо ови са
пријемног испита + бо ови на основу постигнутог успеха у сре њој шкои).
Усови уписа
- завршена четворого ишња сре ња шкоа
- поожен пријемни испит
окумента потребна за пријаву на конкурс и упис:
- изво из матичне књиге рођених
- све очанство свих разре а сре ње шкое
- ипома о завршеном сре њем образовању
- оказ о упати накна е за поагање пријемног испита

Осноне академске студије (4 године) по
студијским програмима и усмерењима:

Еектротехника
Еектроенергетика
 Рачунарска техника
 Мехатроника


Техника и информатика
 Техника и информатика
 Техничко образоање
 Машинсто


Информатика

Индустријски менаџмент
Произодни менаџмент
 Произодно-информатички
менаџмент


Зашто Технички факултет?
• Зато што омогућава кваитетно образовање.
• Зато што је иплома врена и призната.
• Зато што је настава савремена и ефикасна.
• Зато што су учионице и абораторије обро опремене.
• Зато што је стуентски живот обро организован.
Зато што жеим најбое.
Стуенти имају право:
• $а користе креите и стипеније.
• $а буу смештени у стуентском ому.
• $а се хране у стуентском ресторану.
• $а учествују у рау стуентске организације.
• $а на Факутету користе интернет и усуге бибиотеке.
• $а се ангажују у руштвеним активностима.

ИНУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ
Стуије инустријског менаџмента омогућавају стицање врхунских знања из
менаџмента, савремене економије, информационих система и ругих обасти
потребних за образовање маих стручњака, који ће по завршетку стуија бити
спремни а оговоре не изазове гобаних кретања на тржишту потребних за
развој бизниса у нашој земи. Стварамо менаџере који мисе гобано и еују
окано.

Произвони менаџмент

Преузетнички менаџмент

На овом усмерењу стуенти се
оспособавају за примену
савремених научних метоа,
поступака и стратегија за управање
произвоњом и процесима у
произвоним и усужним
преузећима и стичу звање:
• инжењер индустријског
менаџмента за производни
менаџмент

Циљ овог усмерења је а буућим
менаџерима пружи основна знања из
обасти преузетништва, која ће
помоћи компанијама а примене
економску инамичност,
иновативност и непрекино
приагођавање променама са звањем:
• струковни менаџер за
предузетнички менаџмент

Произвоно - информатички
менаџмент
Наши ипомци овог усмерења
најчешће рае на изајнирању
програмских аата потребних за
моеирање посовних процеса и
стичу звање:
• инжењер индустријског
менаџмента за производно информатички менаџмент

Пријемни испит:
Математика ии
Информатика ии
Организација раа
 Основне акаемске стуије (4 гоине)
 Основне струковне стуије (3 гоине)

Осноне струконе студије (3 године) по
студијским програмима и усмерењима:

Еектротехника


Мехатроника

Техника и информатика


Информатика


Произвони менаџмент
Наши ипомци овог усмерења
најчешће рае на посовима
управања произвоњом са звањем:
• струковни менаџер за
производни менаџмент

Произвоно - информатички
менаџмент
Наши ипомци овог усмерења
најчешће рае на примени
информационих система у посовним
процесима са звањем:
• струковни менаџер за производно
- информатички менаџмент

Машинсто

Менаџмент
 Предузетнички менаџмент
 Произодни менаџмент
 Произодно-информатички

менаџмент

Е ЕКТРОТЕХНИКА

ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА

Живот савременог човека не може се замис ити без електричне енергије.
Наставни п ан и програм је уск ађен са савременим остигнућима техничких
наука, како би се стуенти оспособи и за решавање с ожених ап икативних и
теоријских инжењерских проб ема.

Еектроенергетика
На овом усмерењу стичу се знања из
опште е ектротехнике, инустријске
енергетике, е ектричних мрежа и
е ектроенергетских система.
Стуенти се оспособ*авају за ра у
об асти произвоње, преноса,
истрибуције и употребе е ектричне
енергије и стичу звање:
• инжењер еектротехнике за
еектроенергетику

Мехатроника

Техника и информатика

Информатика

На овом усмерењу стичу се знања из
об асти машинства, електротехнике
и рачунарства.
Буући инжењери мехатронике биће
оспособ*ени за пос ове
пројектовања, оржавања и
експ оатације с ожених техничких
система стичући звање:
• инжењер еектротехнике за
мехатронику

Наши ип омци овог усмерења
најчешће рае као професори у
шко ама са звањем:
• професор технике и
информатике

Стуенти се оспособ*авају за ра у
об асти савремених рачунарских
техно огија, примене рачунара,
оперативних система и рачунарских
мрежа, интернета и стичу звања:
• струковни инжењер
информатике
• струковни инжењер посовне
информатике
• струковни инжењер
информатике и статистике

Мехатроника
Рачунарска техника
На овом усмерењу стичу се знања из
об асти е ектротехнике, рачунарства
и ругих наука неопхоних за
изајнирање и мое ирање система
који сарже оговарајућа харверска
и софтверска решења.
Стуенти се оспособ*авају за ра на
пројектовању, одржавању и развоју
рачунара и рачунарске опреме и
стичу звање:
• инжењер еектротехнике за
рачунарску технику

На струковним стуијама
мехатронике стуенти се
оспособ*авају за оржавање и
поправку мехатроничких система,
пнеуматских уређаја, рачунарски
управљаних машина и стичу звање:
• струковни инжењер
еектротехнике за мехатронику

Техничко образовање
На овом усмерењу образују се буући
професори за ра у основним
шко ама са звањем:
• професор техничког образовања

Машинство
Машинство
На овом усмерењу образују се буући:
• професор машинства

На овом усмерењу образују се буући:
• струковни инжењер машинства
• наставник практичне наставе
машинске струке

Информатика
Пријемни испит:
Математика и и Физика
и и Основи е ектротехнике

На овом усмерењу образују се буући:
• професор информатике
• инжењер информатике
• инжењер информатике и
статистике

 Основне акаемске стуије (4 гоине)

 Основне акаемске стуије (4 гоине)

 Основне струковне стуије (3 гоине)

 Основне струковне стуије (3 гоине)

Пријемни испит:
Математика и и
Информатика

