
5 Статус предмета - Oбавезни
Услов

Циљ
предмета

Исход
предмета

Теоријска
настава

Практична 
настава 
(вежбе, 
ДОН, 
студијски 
истражива-

1

2
3
4
5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
6

Методе
извођења
наставе

Поена Завршни испит Поена

30 Одбрана рада 40

30

Мастер струковне студије II степена
Стручна пракса II

Студијски програм 
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија
Назив предмета
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Дневник рада 

Практични
рад

Александра Мичић

Спецификација предмета за књигу предмета

Вербалне, Практичан рад, Илустративно демонстративана

Литература
Литература из технологије струка

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

А. Марија Гранцарић И. Сољачић, Д. Катовић Основе оплемењивања текстила, Загреб 1994.

В. Миглевски, Лабораторијски практикум из текстилне хемије
S. Antić, D. Radosavljević, A. Ilić, LJ. Milenković, Priručnik za korišćenje profesionalnog softvera za 

ТЕКСТИЛНО ИНЖЕЊЕРСТВО 

Завршене струковне студије

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Број ЕСПБ

Оспособљавање студената за примену претходно стечених теоријских и стручних знања за решавање 
конкретних практичнихинжењерских проблема у оквиру изабраног предузећа или инсититуције. 
Упознавање студената са делатностима изабраног предузећа или институције, начином пословања, 
управљањем и местом и улогом инжењера у њиховим организационим структурама.

Aнализа организационе структуре производних система текстилног инжењерства.
Учешће у раду и примена савремених метода и  компијутерских програма у производним системима  
кроз фазе:оплемењивања текстила, компијутерске конструкцијске припреме за савремену производњу 
одеће,  компијутерско вођење технолошких процеса у изради одеће са анализом грешака у раду и 
савремених метода за отклањање истих, укључујући интелигентну одећу.

Стицање непосредних сазнања о функционисању и организацији предузећа и институција које се баве 
пословима у оквиру струке за коју се студент оспособљава и могућностима примене претходно 
стечених знања у пракси.

Садржај предмета - Садржај стручне праксе формира се за сваког кандидата посебно, у договору са руководством 
установе или институције у којима се пракса обавља, а у складу са потребама струке за коју се студент оспособљава.

.


