Важне информације

Зашто ФТН?
• Aкредитовани студијски програми
• Квалитетно образовање
• Вредна и призната диплома
• Савремена и ефикасна настава
• Добро опремљене учионице и лабораторије
• Организован студентски живот

Пријава на конкурс
• За полагање пријемног испита могу се пријавити
кандидати са завршеном четворогодишњом
средњом школом
• Кандидат полаже пријемни испит из једног од
понуђених предмета предвиђених студијским
програмом за који конкурише
• Кандидат може остварити највише 100 бодова
(највише 40 бодова на основу резултата
постигнутог у средњој школи и највише 60 бодова
на пријемном испиту).

Документа за конкурс

Улица Светог Саве 65 • 32000 Чачак
Тел: 032/302-718, 302-779 • Факс: 032/342-101

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА У ЧАЧКУ
Универзитета у Крагујевцу

Додатне информације

www.ftn.kg.ac.rs
e-mail: info@ftn.kg.ac.rs

О нама...
Факултет техничких наука у Чачку, основан 1975.
године, је државна, високообразовна установа.
Образовно-наставни процес је у потпуности
усклађен са европским системом образовања, што је
потврђено акредитацијом установе и студијских
програма основних, интегрисаних, мастер и
докторских академских студија.
Сарадња са водећим домаћим и светским
компанијама, међу којима су Oracle, Microsoft,
Intergraph, Fujitsu, Schneider-electric, Comtrade
омогућила је да наши студенти обављају праксу у
познатим компанијама, као и да дипломци буду
препознатљиви по високом степену познавања
савремених технологија.

ТЕХНИКА И
ИНФОРМАТИКА

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И
РАЧУНАРСКО
ИНЖЕЊЕРСТВО

• Пријава на Конкурс (добија се на Факултету)
• Сведочанства свих разреда средње школе
и дипломе о завршеном средњем образовању
- оригинали (на увид) и фотокопије
• Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

Полагање пријемног испита
• Пријемни испит се полаже писмено и у исто време за
све студијске програме и предмете према датуму
који утврђује Универзитет у Крагујевцу
• Прелиминарна ранг листа са резултатима пријемног
испита објављује се два дана после одржаног испита.

н

ИНФОРМАТОР

за будуће студенте

Акредитовани студијски

240 ЕСПБ - 4 године
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКО И

ЕРИ РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Дипломирани инжењер
електротехнике и рачунарства

Студенти ће се образовати за пројектовање, експлоатацију и
одржавање система из области енергетике и рачунарског
инжењерства.
Tоком друге године студијa се опредељују за један од три модула:
• Индустријска електроенергетика
• Електроенергетски системи
• Рачунарско инжењерство
Пријемни испит:
Математика или Физика или Основи електротехнике

М МЕХАТРОНИКА

Дипломирани инжењер мехатронике

Програм је настао као одговор на савремене захтеве привреде и
омогућава стицање и интеграцију знања из области машинства,
електротехнике и рачунарства.
Пријемни испит:
Математика или Физика или Основи електротехнике

БЕСПЛАТНА ПРИПРЕМНА
НАСТАВА за пријемни испит
Факултет организује бесплатну припремну наставу за
полагање пријемног испита за упис на факултет из:
- математике
- физике
- основа електротехнике
- информатике
- организације
- основе предузетништва
Настава се организује суботом. Наставни материјали
за припрему пријемног испита могу се купити у
копирници на факултету.
Пријављивање кандидата врши се електронски
путем сајта факултета www.ftn.kg.ac.rs.

програми академских студија

240 ЕСПБ - 4 године

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ИТ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Дипломирани инжењер
информационих технологија

Програм образује студенте за професионални развој и примену
информационих технологија (ИТ) .
Дипломирани инжењер информационих технологија на овом
студијском програму стиче језгро савремених знања и вештина
потребних у ИТ сектору данашњице.
Пријемни испит:
Математика или Информатика

ИМ ИНЖЕЊЕРСКИ МЕНАЏМЕНТ

Дипломирани инжењер менаџмента

Програм омогућава образовање младих стручњака који ће радити
на организационим, развојним и руководећим пословима у
производним и услужним системима.
Пријемни испит:
Математика или Информатика или Организација

ПМ ПРЕДУЗЕТНИЧКИ МЕНАЏМЕНТ

Дипломирани менаџер

Студенти стичу знања и вештине из предузетништва, менаџмента,
информационих технологија која ће им омогућити да управљају
предузећем.
Пријемни испит:
Математика или Информатика или Организација
или Основе предузетништва

www.ftn.kg.ac.rs
МАСТЕР академске студије
60 ЕСПБ - 1 година
После завршених основних академских студија образовање се
може наставити на акредитованим мастер академским студијама:
- Електротехничко и рачунарско инжењерство, модули:
Индустријска електроенергетика
Електроенергетски системи
Рачунарско инжењерство
Даљинско управљање
- Мехатроника
- Информационе технологије, модули:
Инжењер ИТ
ИТ у образовању
- Инжењерски менаџмент
- Предметна настава

ДОКТОРСКЕ академске студије
180 ЕСПБ - 3 године
- Електротехничко и рачунарско инжењерство, модули:
Електроенергетика
Рачунарска техника
Савремени материјали и технологије у електротехници
- Мехатроника
- Информационе технологије
- Инжењерски менаџмент

300 ЕСПБ - 5 година

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ТИ ТЕХНИКА И ИНФОРМАТИКА
Мастер професор технике и информатике
Студијски програм обухвата интегрисане (основне и мастер
академске студије) које ће оспособити студенте за професионални
рад у настави техничких и информатичких предмета у основним и
средњим школама, као и за и обављање послова који се односе на
пружање техничко-информатичке и образовне подршке у различитим пословним системима.
Пријемни испит:
Математика или Информатика
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