
УНИВЕРЗИТЕТ 
“УНИОН – НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКУ И 
РАЧУНАРСТВО



СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ИНФОРМАТИКА
 Студијски програм основних академских студија Информатика, траје

четири године (8 семестара), има укупно 240 ЕСПБ бодова и припада
пољу природно-математичких наука.

 Циљ студијског програма је образовање и оспособљавање стручњака
за послове који захтевају основна знања и вештина из области
рачунарских наука.

 На студије првог степена, основне академске студије овог студијског 
програма може се уписати лице које има претходно завршено 
средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и положи 
пријемни испит.

 Пријемни испит на студијском програму Информатика састоји се од 
теста из информатике (20 питања). 



На првој години студија изучава се 8
наставних предмета, од којих је 7
обавезних и 1 изборни (од 2 бира се 1).

На четвртој години се изучавају 10
наставних предмета и то: 6 обавезних
и 2 изборна предмета студент бира
од понуђених 4, стручна пракса и
завршни рад.

На трећој години се изучава 8
наставних предмета, од којих је 6
обавезних, а 2 изборна предмета (од 4
бира се 2).

На другој години се изучава 8
наставних предмета, од којих je 6
обавезних а 2 изборна предмета (од 4
бира се 2).
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СВРХА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
 Студијски програм Информатика избором наставних садржаја

оспособљава студенте да захваљујући стеченим експертизама
из рачунарских наука и информатике постану важан сегмент
ИТ друштва.

 Овај студијски програм прати динамичне промене на тржишту у
области рачунарских наука и информатике и обезбеђује
директно укључивање студената у домаће и међународне ИТ
пројекте као и у start-up ИТ решења.

Широке могућности за запошљавање у сфери ИТ индустрије.

 Наставак студирања на мастер и докторским студијама.



ЦИЉ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
 ИТ индустрија је посебно динамички сегмент друштва које

се константно развија, мења, унапређује.

 Циљ студијског програма Информатика јесте да
студентима омогући стицање неопходних компетенција за
рад у разним доменима ИТ сектора, од пројектовања преко
имплементације, одржавања, тестирања софтверских
решења, на пословима развоја и одржавања разноврсних
рачунарских система и рачунарских мрежа, да се као
стручњаци из области рачунарства и информатике
укључују у домаће и светске пројекте.



ЦИЉЕВИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА
• упознавање студената са основама програмирања и развоја софтвера, као и основних алгоритамских структура и 
структура података,
• кодирање и тестирање: практично коришћење једног императивног програмског језика,
• стицање општих и специфичних знања теорије и принципа функционисања оперативних система,
• развијање способности за математичко моделовање феномена повезаних са случајностима. Упознавање са
законитостима метода статистичког закључивања,
•омогућити разумевање рада рачунарских мрежа и телекомуникационих система,
• савладавање техника програмирања и коришћења програмског језика Java,
•савладавање основних веб технологијама и стицање знања потребна за креирање динамичких интерактивних веб 
апликација,
• стицање општих и специфичних знања о развоју апликација за веб,
• стицање знања о базама података и системима за управљање базама података,
• упознавање са врстама Интернет алата и сервиса и њиховом употребом,
• стицање основних знања о заштити информација у информационом систему,
• стицање основних знања о вештачкој интелигенцији и применама,
• разумевање улоге информационих технологија у пословном окружењу,
наука, 
• студенти имају прилику да спознају комплексност ИТ пројеката и софтверских решења, од дефинисања пројектног
задатака до његове практичне имплементације и тестирања, 
•припрема за успешну примену рачунарских техника у пракси и други.
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Студентима се отварају широке
могућности за запошљавање у сфери
ИТ индустрије као што су: 
• послови њеб програмера који раде 

са хетерогеним технологијама, 
платформама и софтверским
алатима, 

• послови на одржавању рачунарских
система,

• послови имплементирања
апликација,

• послови администрирања база 
података, 

• софтвер тестери, 
• Frontend и Backend програмери,
• ИТ Project менаџери, 
• програмери мобилних апликација

итд.
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• самостално вођење сложених
пројеката из различитих области
информатике и рачунарства;
• организовање, контрола и
вредновање рада других запослених ради
унапређења продуктивности рада и
пословне праксе;
• перманентног усавршавање у личном и
професионалном ИТ развоју кроз
целоживотно учење.

ЗВАЊЕ:
Дипломирани информатичар (240 ECTS)


