


 
3. Власничка структура високошколске установе 
 
да Државни  Приватни  Мешовити 
 
4. Досадашњи упис у регистре 
 
а) Број и датум решења о испуњености услова за почетак рада и обављање делатности   
    издатог од стране Министарства надлежног за образовање 
022-162/75-04 од 6. новембра 1975. године (решење Републичког секретаријата за образовање и науку 
Београд) 
 
б)  Број и датум дозволе за рад издате од стране Министарства надлежног за високо    
    образовање 
Дозвола за рад бр. 612-00-00348/2010-04 од 02. 07. 2010. године 
Технички факултет у Чачку је, на основу Одлуке Владе Републике Србије, 05 број 612-6377/2012 од 04. 
октобра 2012. године, променио назив тако да, уместо Технички факултет у Чачку Универзитета у 
Крагујевцу, назив Факултета сада гласи: Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу.  
На основу Одлуке о промени  назива,  Факултет  је  добио  Дозволу  за  рад бр.  612-00-01846/2013-04  од  
23. 09. 2013. године. 
 
в) Број и датум акта о акредитацији издатог од стране Министраства надлежног за  
     високо образовање 
Уверење о акредитацији високошколске установе бр. 612-00-1377/2008-04 од 11. 04. 2009. године 
 
 
5. Делатности високошколске установе 
 
а) Научна, односно уметничка поља 
1) Техничко-технолошке науке;  
2) Друштвено-хуманистичке науке; 
3) Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије 
 
б) Научне, односно уметничке области 
1) Електротехничко и рачунарско инжењерство;   
2) Индустријско инжењерство и инжењерски менаџмент;  
3) Менаџмент и бизнис; 
4) Педагошке науке; 
5) Психолошке науке; 
6) ИМТ и двопредметне студије. 
 
в) Уже научне, односно уметничке области 

1. Теоријска и општа електротехника, 
2. Електроника и телекомуникације, 
3. Електроенергетика, 
4. Рачунарска техника, 
5. Математика, 
6. Физика,  
7. Материјали и екологија, 
8. Конструкционо машинство, 
9. Термотехника и термоенергетика, 

10. Индустријско инжењерство, 
11. Производне технологије, 
12. Логистика и производне технологије, 



13. Аутоматика техничких система, 
14. Информационе технологије и системи, 
15. Примењене рачунарске науке и информатика, 
16. Психолошке и педагошке науке, 
17. Методика, 
18. Филолошке науке, 
19. Научно-уметничка област Урбани дизајн, 
20. Менаџмент и операциона истраживања, 
21. Предузетничка економија, 
22. Менаџмент информациони системи, и 
23. Менаџмент и бизнис. 

 
 
6. Орган пословођења 
 
Име и презиме, функција 
Др Јерослав М. Живанић, редовни професор, Декан Факултета 
 
Датум и акт о именовању 
20. 11. 2012. год., Одлука Савета Факултета бр. 1822/4 о избору декана Факултета 
 
Контакт телефон 

  
Е-маил 

032/302-747  dekanat@ftn.kg.ac.rs 
 
Лице задужено за квалитет 
 
Име и презиме 

  
телефон 

  
Е-маил 

Др Алемпије Вељовић, 
ред. проф. 

 032/302-735  alempije.veljovic@ftn.kg.ac.rs 

 



 

Б. ОБУХВАТ АКРЕДИТАЦИЈЕ 
 
1. Акредитација високошколске установе 
     
    Назив и седиште 

Факултет техничких наука у Чачку Универзитета у Крагујевцу, Светог Саве 65, 32000 Чачак  

 
 
2. Акредитација студијског програма 
 
2.1.  Студије првог степена 

 
а) Основне академске студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 

1. Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство 
    Трајање: 4 године - 8 семестара 
    Број студената: 80   
    Образовно-научно поље:  Техничко-технолошке науке 
  
2. Студијски програм Мехатроника 
    Трајање: 4 године – 8 семестара 
    Број студената: 30  
    Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ)  
    и  двопредметне студије 
 
3. Студијски програм Информационе технологије 
    Трајање: 4 године - 8 семестара 
    Број студената: 40   
    Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ)  
    и  двопредметне студије 
 
4. Студијски програм Инжењерски менаџмент 
    Трајање: 4 године - 8 семестара 
    Број студената: 30   
    Образовно-научно поље:  Техничко-технолошке науке 
 
5. Студијски програм Предузетнички менаџмент 
    Трајање: 4 године - 8 семестара 
    Број студената: 45   
    Образовно-научно поље:  Друштвено-хуманистичке науке 

 
б) Основне струковне студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 

1. 
... 
н. 

 
2.2. Студије другог степена 

 
а) Мастер академске студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 



1. Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство 
    Трајање: 1 година - 2 семестра 
    Број студената: 32  
    Образовно-научно поље:  Техничко-технолошке науке  
 
2.  Студијски програм Мехатроника 
      Трајање: 1 година - 2 семестра 
      Број студената: 8  
      Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ)  
      и двопредметне студије 
 
3.  Студијски програм Инжењерски менаџмент 
     Трајање: 1 година - 2 семестра 
     Број студената: 32 
     Образовно-научно поље:  Техничко-технолошке науке  
 
4.   Студијски програм Информационе технологије 
      Трајање: 1 година - 2 семестра 
      Број студената: 32  
      Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ)  
      и двопредметне студије 

 
б) Специјалистичке академске студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 

1. 
.. 
н. 

 
в) Специјалистичке струковне студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 

1. 
.. 
н. 

 
г) Интегрисане академске студије 
Назив студијских програма (навести све студијске програме, трајање, број студената и образовно-
научно односно образовно уметничко поље) 

 1. Студијски програм Техника и информатика 
      Трајање: 5 година - 10 семестара 
      Број студeната: 30   
      Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије 
 

 
2.3. Студије трећег степена - докторске студије 

Назив студијског програма (навести све студијске програме докторских студија, трајање, број 
студената и образовно-научно односно образовно уметничко поље) 

1.  Студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство 
    Трајање: 3 године - 6 семестара 
    Број студената: 12 
    Образовно-научно поље:  Техничко-технолошке науке  
 
2.  Студијски програм Мехатроника 
      Трајање: 3 године - 6 семестара 
      Број студената: 5 
      Интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне (ИМТ) и двопредметне студије 

 




