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СВРХА УСМЕРЕЊА - Модула

Савремена предузећа од инжењера очекују 
широко образовање које поред знања из области 
производње подразумева и одлично познавање 
информационих технологија и вештина 
менаџмента. Сврха усмерења производно-
информационе технологије и менаџмент 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, постави основе за развој своје 
каријере.

ЦИЉЕВИ УСМЕРЕЊА - Модула

Основни циљ усмерења - модула Производно-
информационе технологије и менаџмент је да 
на једном месту понуди студентима сва знања 
која су му потребна да одговори 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 усмерења-модула Производно-
информационе технологије и менаџмент су да 
студенте оспособи за:

 • пројектовање производних технологија 
и средстава за обраду резањем и 
деформисањем, 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.
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Савладавањем усмерења - модула Производно-
информационе технологије и менаџмент, 
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.




