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СВРХА УСМЕРЕЊА - Модула

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 усмерења Машинске конструкције, 
развој   и  инжењеринг  је  стицање  интердисци-
плинарних знања и оспособљавање студената за 
решавање комплексних задатака конструисања, 
развоја и креирања нових производа и заварених 
констру-кција.

У оквиру усмерења Машинске конструкције, развој и 
инжењеринг постоје два подусмерења:

 • развој и инжењеринг,

 • заваривање и заварене конструкције.

ЦИЉЕВИ УСМЕРЕЊА - 
Модула

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 
усмерења 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, 
моделирања система и прототипа, 
технологијом заваривања, испитивања 
заварених конструкција и репаратурних 
технологија.
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Компетенције дипломираних 
студената

Машинске конструкције, развој и инжењеринг је 
најопштије усмерење 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 модула 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.


