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Сврха усмерења - модула

Модул Саобраћајног машинства, транспорта и 
логистике је надградња образовања Основних 
академских студија. Модул  дубље уводи 
студенте у професионално инжењерство транс-
портних  технологија и креација. Дисциплине 
су дефинисане тако да мењају студенте у 
рационалне  личности који имају знање за 
креацију. Математичка основа наставних 
дисциплина води квалитету креација достојних 
академског знања. Студент користи законе 
механике, примењује савремене технологије, 
познаје критеријуме професионалног инжење-
рског рада. То води квалитету производа, услуга 
и уопште еманципацији. Ширина знања са којим 
влада дипломирани инжењер односи се на 
област машинства, информационих система, 
индустријских система и логистику.

ЦИЉЕВИ УСМЕРЕЊА - Модула

Основни циљ модула Саобраћајно машинство, 
транспорт и логистика је развој интелектуалца 
способног да одговори пословима модерне 
индустрије, а то значи да влада рачунарским 
и комуникационим технологијама, поседује 
волумен знања култивисаног за креацију у 
области технологија транспорта, саобраћаја, 
познаје технологије планирања и техничке 
подршке извршењу - логистике. 

Посебни циљеви модула су:

 • способност коришћења MCAE-FEA 
технологија,

 • способност логистичког моделирања 
транспортних система,

 • способност селекције и избора правилних 
техничких решења у стручној области, 

 • способност економског и рационалног 
односа према окружењу, 

 • способност самосталног интелектуалног 
развоја.
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Компетенције дипломираних студената

Дипломирани студенти усмерења - модула Саобраћајно машинство, транспорт и логистика владају 
употребом рачунара, савременим технологијама и софтвером за рад у привреди. Они познају све 
базне моделе и технике научних креација у својој стручној области изабране кроз 34 акрeдитоване 
наставне дисциплине.

Студенти модула Саобраћајно машинство, транспорт и логистика познају: 

 • Област организације и технологије друмског и железничког саобраћаја,
 • Технологију складиштења и дистрибуције робе, 
 • Познају техничку концепцију транспортних машина и возила, 
 • Способни су да пројектују транспортне машине и опрему возила, 
 • Познају концепте безбедности у саобраћају, 
 • Способни су да управљају пројектима и логистичким системима, 

 • Способни су да обаве техничку дијагностику транспортних система, симулација транспортних 
елемената и логистичких система, 

 • Способни су да организују ланце снабдевања, 
 • Познају технологије транспорта цевима, CAD технологије за пројектовање опреме  структура, 
 • Познају погоне транспортних система и возила, мобилне машине и хидраулику. 

Инжењери профила Саобраћајно машинство, транспорт и логистика запошљавају се: 

 • У транспортним предузећима железничког, друмског, ваздушног саобраћаја, 
 • На робним терминалима, логистичким центрима, контејнерским терминалима, слободним 

царинским зонама, 
 • У индустријским предузећима прехрамбене, металске, електро, грађевинске, фармацеутске и 

петрохемијске индустрије. 
 • У трговачким мега-маркетима, дистрибутивним кућама, 
 • У рударском комплексу, енергетици, комуналним предузећима,  
 • У градским секретаријатима за саобраћај, привредним коморама, војним и полицијским управама, 

осигуравајућим друштвима.


