
ОДСЕК
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

ОДСЕК
ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ

 Поред теоретских знања, студенти електротехнике, 
информационих технологија, мултимедија и електронског 
пословања учествују у практичним пројектима, стичући знања и 
вештине које их чине спремним за рад у струци. Више од 
половине наших студената обавља стручну праксу у успешним 
фирмама и добија запослење одмах по завршетку студија.

ОДСЕК
МАШИНСТВА

ОДСЕК
МАШИНСТВА

 Поред стицања класичних знања и вештина, студенти 
се обучавају за 2D и 3D моделовање уз помоћ најсавременијег 
софтвера и 3D колор штампача. Студије су организоване са 
циљем да се студенти оспособе за самостално обављање 
послова и задатака из области саобраћаја, као и да се привреди 
обезбеде квалитетни стручњаци који се директно могу  
укључити у праксу.

Саобраћајно инжењерство 
Машинство 
Саобраћајно инжењерство 
Машинство 

ОДСЕК
ЗАШТИТЕ

ОДСЕК
ЗАШТИТЕ

 Поред наставе која се бави превенцијом акцидената 
у вези са пожаром, животном средином или безбедношћу и 
здрављем на раду, студенти изучавају и тренирају многе 
атрактивне вештине и стичу знања из гашења пожара, 
спасавања из пожара, скијања, роњења и спасавања из воде.

Заштита од пожара 
Безбедност и здравље на раду 
Заштита животне средине 
Цивилна заштита и спасавање 
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Електротехника 
Електронско пословање 
Мултимедији
Информационе технологије 

Електротехника 
Електронско пословање 
Мултимедији
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ОДСЕК
ГРАФИКЕ

ОДСЕК
ГРАФИКЕ

 Осим мале штампарије, где студенти дизајнирају и 
праве брошуре, летке и сличне графичке производе, Школа има 
и галеријски простор у којем се одржавају доделе диплома, 
колективне и самосталне студентске презентације и изложбе. 
Сарађујемо, такође, са неколико реномираних галерија и музеја 
где се организују групне изложбе наших студената.

Графичко инжењерство 
Графички дизајн 
Веб дизајн
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 Висока техничка школа струковних 
студија у Новом Саду је водећа техничка школа 
овог типа, са 14 акредитованих трогодишњих 
студијских програма на основним студијама и 
7 једногодишњих специјалистичких програ- 
ма. Сви они су у складу са европским 
образовним стандардима из Болоњске 
декларације. 
 Дугогодишње везе са локалним 
и регионалним привредним органи- 
зацијама веома су јаке и разгранате. 
Предузећа примају студенте завршне 
године на праксу, на модерној опреми, где 
студенти раде два месеца, што често резултира 
израдом студентског завршног рада. С друге 
стране, Школа организује специјалне курсеве 
обуке за запослене у привреди.
 Сарадња Школе и сродних институција 
из иностранства представља значајан вид 
нашег  академског живота. Блиско сара- 
ђујемо са Санктпетербуршким универ- 
зитетом Државне противпожарне службе 
Министарства за ванредне ситуације Руске 
федерације, Техничким универзитетом из 
Зволена (Словачка), и Државним колеџом у 
Мејкону (САД). 
 Школа је домаћин међународних 
и националних конференција.  Сваке године у 
јануару на Копаонику су саветовања Ризик и 
безбедносни инжењеринг и Управљање знањем и 
информатика, а сваке друге у октобру је 
Саветовање Заштита од пожара у Новом Саду.
 Школа организује разне семинаре, 
кратке курсеве, отворене дане, изложбе и 
мултимедијалне презентације из области 
дизајна.

Постаните специјалиста 
струковних студија

Илустрације, Информатика и 
електронско пословање, Заштита 
од пожара и спасавање, Безбедност 
и здравље на раду, Заштита животне 
средине, Електроенергетика, 
Машинство

у ванредним ситуацијама у ванредним ситуацијама 

 Висока техничка школа струковних студија у 
Новом Саду је основана 1959. године, и једна је од 
најстаријих високошколских установа у Републици 
Србији. 
 Од 2004. године је отворен одсек Елек- 
тротехнике из ког се развио низ од четири студијска 
програма: Електротехника (2004), Информационе тех- 
нологије (2006), Електронско пословање (2009) и 
Мултимедији (2012). Постоје и специјалистичке студије 
Електроенергетике (2012) и Информатике и елек- 
тронског пословања (2014).
 Висока техничка школа струковних студија из 
Новог Сада сарађује са бројним факултетима из 
области информатике, како из региона, тако и из 
Европе и света. Та сарадња доказана је и 2011. године 
када смо били суорганизатори велике, светске 
конференције на тему Informing Science & IT Education 
(http://2011.informingscience.org/). Гости наше школе и 
града Новог Сада били су декани и професори 
познатих универзитета из 35 земаља света. 
 Затим, 2013. године, у сарадњи са 
Међународним институтом за примењено управљање 
знањем (The International Institute for Applied Knowl-
edge Management (IIAKM) http://www.iiakm.org) 
организовали смо конференцију у Новом Саду и тиме 
отворили низ тема из области управљања знањем.
 Школа је 2012. године потписала уговор са 
Државним колеџом Мејкон из Џорџије, САД. Овим 
уговором омогућена је размена предавача, али и 
студената којима се на тај начин нуди могућност 
добијања поена и диплома за курсеве Мејкон колеџа.
 Позивамо Вас да будете учесник Треће 
међународне конференције Управљање знањем и 
информатика  која ће се одржати на Копаонику, од 
13. до 14. јануара 2017. године. Циљ конференције 
је да окупи истраживаче из области управљања 
знањем и информатичких наука, који ће кроз 
размену идеја и дружење на падинама ски-центра 
Копаоник промовисати знања и искуства из ових 
области.


