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12.09.2018. 

 

Предлог: 

 
за укидање вредновања диплома за студенте који су завршили 

одговарајуће OАС студијске програме ФТН-априликом уписа на MАС 

студијски програмЕЕТ – модули: 

„Телекомуникациони системи“ и „Обрада Сигнала“ 
 

 

На седници Катедреза телекомуникације и обраду сигнала одржаној 06.09.2018. годинедонета је одлука 

да се Директору Департмана за енергетику, електронику и телекомуникације и НН Већу Департмана за 

енергетику, електронику и телекомуникације упути предлог да се при упису на: 

 

1) МАС Енергетика, електроника и телекомуникације  

– модул „Телекомуникациони системи“,  

 

не врши вредновање диплома које су стечене на основним академским студијама Факултета техничких 

наука за следеће студијске програме: 

 

1. ОАС Енергетика, електрпника и телекпмуникације (Е1) 

- мпдул Кпмуникаципни системи и пбрада сигнала (ппдмпдул Телекпмуникаципни системи) 

- мпдул Кпмуникаципни системи и пбрада сигнала (Обрада сигнала) 

- мпдул Микрпрачунарска електрпника (ппдмпдул Ембедед системи и алгпритми) 

2. ОАС Ппштански сапбраћај и телекпмуникације 

3. ОАС Инфпрмаципни инжеоеринг 

4. ОАС Рачунарствп и аутпматика(Е2) 

- мпдул Рачунарска техника и рачунарске кпмуникације 

- мпдул Примеоене рачунарске науке и инфпрматика 

- мпдул Аутпматика и управљаое системима 

5. ОАС Примеоенп спфтверскп инжеоерствп (Е3) 

6. ОАС Спфтверскп инжеоерствп и инфпрмаципне технплпгије 

 

2) МАС Енергетика, електроника и телекомуникације  

– модул „Обрада сигнала“,  

 

не врши вредновање диплома које су стечене на основним академским студијама Факултета техничких 

наука за следеће студијске програме: 

 



1. ОАС Енергетика, електрпника и телекпмуникације (Е1) 

- мпдул Кпмуникаципни системи и пбрада сигнала (Обрада сигнала) 

- мпдул Кпмуникаципни системи и пбрада сигнала (ппдмпдул Телекпмуникаципни системи) 

- мпдул Микрпрачунарска електрпника (ппдмпдул Ембедед системи и алгпритми) 

2. ОАС Бипмедицинскп инжеоерствп 

3. ОАС Инфпрмаципни инжеоеринг 

4. ОАС Рачунарствп и аутпматика(Е2) 

- мпдул Аутпматика и управљаое системима 

- мпдул Рачунарска техника и рачунарске кпмуникације 

- мпдул Примеоене рачунарске науке и инфпрматика 

5. ОАС Мереое и регулација 

6. ОАС Спфтверскп инжеоерствп и инфпрмаципне технплпгије 

7. ОАС Примеоенп спфтверскп инжеоерствп (Е3) 

Ови ОАС програми су одговарајући за наставак школовања на наведеним МАС програмимате је 

закључак да је вредновање стечених диплома непотребно. Наведени програми кроз изборне предмете 

покривају веома велик број области и омогућавају студентима са наведених ОАС студијских програма да 

наставе усавршавање и развој стечених компетенција. 

 

 

 

 

        _____________________________________________ 

        Шеф Катедре за телекомуникације и обраду сигнала 

        Проф. др Владо Делић 


