
  
    

 

 

 

 

Директор: тел/факс  010/345-237 
Студентска служба         345-253 
Секретар                          313-710 
Рачуноводство           313-711 

Ћирила и Методија 29, 18300 Пирот  
ПИБ-111700788   МБ-17922530 
vspirot@pakadem.edu.rs
 
  
  
www.pakadem.edu.rs    

 

 

 

 

Смер „Пословни информациони системи“ настао је као резултат реалне потребе сарадње 

привреде и високог образовања. Реч је о праграму који неће образовати само ИТ 

стручњаке, већ је јединствен по томе што ће студенти овладати појмовима из области 

економије и права, који су основа у савременом пословању.  

На основу садржаја и циљева студијског програма ОСС „ Пословни информациони 

системи“ Уговорна окружна привредна комора Пирот је исказала интересовање за 

реализацију овог студијског програма, а на основу исказаних потреба привреде Града 

Пирота. 

Сврха студијског програма је образовање струковних инжењера информационих 

система који су оспособљени за коришћење информационих технологија и практичан 

рад у домену развоја информационих система у привреди и друштву. 

Посебна пажња је посвећена изучавању ИТ бизниса на интернационалном и глобалном 

нивоу а крајни циљ студијског програма сзу високообразовани стручни кадрови који су 

у стању да, по окончању студија, заузму своја места у компанијама свих величина и 

врста делатности. 

Исходи учења укључују технолшке и методолошке вештине као и општеистемске и 

интерперсоналне комптенције: способност интеграције знања из различитих 

дисциплина развоја, способност примена збања у пракси, разумевање могућности и 

ограничења у примени метода и техника развоја, знање и разумевање информатике за 

креирање модела комплексних система и процеса, тимски рад, способност 

комуникације, способност независног и самосталног рада у развоја, добре управљачке 

способности, ефективна комунокација на националном и међународном 

нивоу,системски приступ ризицима, способност управљања ризицима. 

НАТ Комисија за акредитацију и проверу квалитета је Одлуком број 612-00-

00216/4/2021-03 од 07.10.2021.год. и  Уверењем о акредитацији студијског програма 

број: 612-00-00216/5/2021-03 од 12.10.2021.год., акредитвало студијски програм ОСС – 

Пословни информациони системи (са једним модулом по класичном и једним модулом 

по дуалном моделу студија) у оквиру образовно-научног поља Техничко-технолошке 

науке и аучне области Организационе науке, АТВСС Ниш за упис 30 студената у Одсеку 

Пирот, од чега је пет студената по дуалном моделу студија.  

Одсек Пирот је спровео интерни конкурс за упис студената у прву годину студијских 

програма ОСС по дуалном моделу студија за школску 2021/2022 годину и уписано је 

деветнаесторо студената који се финансирају из буџета РС, при чему је двоје студената 

уписаних по дуалном моделу студија склопило уговор са компанијом „Тигар Тајерс“ 

ради реализације учења кроз рад. 

 

 

 

 

 

 

         


