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Сврха усмерења - модула

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,  ауто-
матског управљања, програмирања и примене 
савремених информационих технологија, робо-
тике, аутоматизације, савремене механизације.

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

ЦИЉЕВИ УСМЕРЕЊА - 
Модула

Основни циљ усмерења-модула 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 усмерења-модула 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.
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Компетенције дипломираних 
студената

Савладавањем усмерења - модула  Меха-
троника и управљање се стичу за 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 усмерења-модула 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 меха-
троничких система и система управљања.


