6.

Додатне информације: ???

6.1

Обављена стручна пракса у трајању од три радне недеље (120 сати)

6.2

Извори о додатним информацијама:
О установи: www.sf.bg.ac.yu
О програму: www.sf.bg.ac.yu

7.

Оверавање додатка:

7.1

Овај додатак дипломи односи се на следећа оригинална документа:
Диплома факултета број: ??? издата дана (дд.мм.гггг.): ??.??.2007.

UNIVERZITET U BEOGRADU

ДОДАТАК ДИПЛОМИ
диплома број

ДЕКАН

Проф. др Слободан Гвозденовић

????

РЕКТОР

Проф. др Бранко Ковачевић

1.

Информације које идентификују имаоца квалификације

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Презиме: ???
Име: ???
Име једног од родитеља: ???
Датум рођења (дд.мм.гггг.): ???
Место рођења: ???

2.

Информације које идентификују квалификацију

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Стечени стручни назив квалификације: Дипломирани инжењер саобраћаја
Главне области студирања за квалификацију: ???
2.2.1 Ужа област студирања за квалификацију: ???
Назив установе која даје квалификацију: Универзитет у Београду
Врста установе која даје квалификацију: Универзитет
Оснивач установе која даје квалификацију: Република Србија
Назив установе која управља студијама: Саобраћајни факултет
Оснивач установе која даје управља студијама: Република Србија
Језик студија: српски

3.

Информације о нивоу квалификације

3.1
3.2
3.3

Ниво квалификације: VII1
Званична дужина трајања студија (година, семестара): 5 година, 10 семестара
Услови уписа: Средње образовање у четворогодишњем трајању и положен пријемни испит
А: Упис после завршене средње школе
3.3.1а Назив и седиште школе: ???
Завршио ??? године.
Б: Прелаз са другог факултета
3.3.1б Назив и седиште факултета: /
В: Упис после завршене више школе
3.3.1в Назив и седиште више школе: /
Завршио / године.

1.6
1.7
1.8
1.9

Држава рођења: ???
ЈМБГ: ???
Број досијеа: ???
На овај факултет је први пут уписан ???
школске године, на ??? годину студија.

5.2

4.

Информације о садржајима и постигнутим резултатима

4.1

Начин студирања: редован студент (са пуним обимом ангажовања)

4.2

Захтеви програма: положени сви испити предвиђени наставним планом и програмом,
израда и одбрана дипломског рада
По завршетку студија, дипломирани инжењер саобраћаја треба да:
• поседује одговарајућа знања из скупа природно-математичких, техничко-технолошких и
друштвено-хуманистичких наука,
• буде оспособљен за планирање, пројектовање, експлоатацију, одржавање, безбедност,
комуникације и др. у оквиру процеса у саобраћају, у обиму и специфичностима зависно од
одсека на коме дипломира,
• има знања која ће му омогућити мултидисциплинарни приступ решавању проблема,
сходно спектру ситуација које га очекују у пракси везаној за саобраћај и окружење.

4.3

Појединости оствареног програма:
предмет

шифра
???

Укупан фонд часова
предавања

вежбе

Остали видови
наставе

???

???

???

???

испит Наставник код кога је положен испит
/ Одговорни наставник
оцена
???

???

Тема дипломског рада: ???
Наставник – ментор дипломског рада: ???
Датум одбране дипломског рада (дд.мм.гггг.): ???
4.4

Начин оцењивања:
Оцена

Значење оцене

10
9
8
7
6
5

Изузетан
Одличан
Врло добар
Добар
Довољан
Недовољан

Проценат од укупног
броја поена (%)
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60
<50

4.5

Укупна оцена квалификације:
Просечна оцена: ???

5.

Информације о функцији квалификације

5.1

Приступ даљем студирању:
Ималац дипломе има право на даље образовање и усавршавање:
1. Може да упише специјалистичке студије у трајању од годину дана.
2. Може да упише магистарске студије у трајању од две године.
По завршетку магистарских студија магистар може да пријави тему за израду докторске
дисертације. По одобрењу теме кандидат може да приступи изради докторске
дисертације.
3. Може да упише докторске студије у трајању од три године.

Професионални статус:
– VII1 степен стручне спреме

