Табела П.3. Листа научноистраживачких пројеката који се тренутно реализују у
високошколској установи

Врста пројекта
р.б.

Назив пројекта

Пројекти министарства
Д/Ф

Д/И

Д/Р

Д/С

Број
М

Д/
В

сарадника

1.

Информациона сигурност у глобалном свету:
нови изазови и претње, Руководилац
пројекта: проф.др Велимир Ђ.Дедић, бр. ФС
ПМП/ИТ1/01-12/2016
у
сарадњи
са
Факултетом за управљање, пословање ин
информатико Ново Место, Словенија, у току
је друга фаза пројекта

*

11

2.

Електронско
пословање
у
земљама
транзиције-стање, могућности и перспективе,
Руководилац пројекта: проф.др Анђелковић
Ж. Маја бр. ФС ПМП/ИТ2/0112-03/2016-17 у
сарадњи са Универзитетом Доња Горица, из
Црне Горе, у току је друга фаза пројекта

*

8

3.

Стандардно окружење за развој апликација у
интегралном информационом систему, на
основу потписаног споразума са Центром за
едукацију руководећих кадрова и консалтинг,
из Београда, руководилац пројекта:проф. др
Михајловић А. Радомир, Бр. ФС
ПМП/ИТП1/0112-05/2015-17

4.

5.

Е-индекс, руководилац пројекта је проф. др Милан
Радосављевић, Универзитет „Унион- Никола
Тесла“ Београд,у сарадњи са истраживачима са
Белгородског
државног
технолошког
Универзитета „Шухов“ из Белгорода, Руска
Федерација бр. ФС ПМП/ИТ1/0112-03/2015-17
Развој софтвера за решавање спрегнутих
мултифизичких проблема, руководилац пројекта је
проф. др Мирослав Живковић, Машински
факултет, Крагујевац, истраживач са факултета
проф. др Радован Петровић, Факултет за
стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет
„Унион –Никола Тесла“ Београд, број пројекта: ТР
32036 ,
технолошки
развој,
Министарство
просвете, науке и технолошког развоја;

*

*

5

5

1

*

*

2

6.

Интегрална информатичка подршка учења на
даљину, Руководилац: проф.др Анђелковић Ж.
Маја, Бр. ФСПМП/ИТП2/0112-05/2016- 17

7.

Програм обуке и сертификације студената
ECDL на основу уговора о пословно техничкој

*

2

сарадњи са ФПСП, Руководилац: проф.др Дедић

Ђ. Велимир,Бр. ФСПМП/ИТП3/0112-07/2016-

17

8.

9.

Мастер мајнд у бизнису у области рачунарских
наука, на основу отписаног уговора са Бизнис
Академијом из Белгије, Руководилац: др Кукрић

*
4

Н. Милена, Бр. ФСПМП/ИТП4/0112-07/201617
Дигиталне
медијске
технологије
и
друштвено-образовне промене, руководилац
проф. др Милица Андевски, истраживач др
Маја (Пауновић) Димић, број пројекта: III

*
1

47020,
интердисциплинарна
истраживања,
Министарство просвете, науке и технолошког
развоја;

10.

Истраживање и развој нових концепција веза
окретне и неокретне конструкције машина
транспортне
и
грађевинске
механизације
руководилац пројекта је проф. др Миломир Гашић,
Машински факултет, Краљево, истраживач са
факултета проф. др Радован Петровић, Факултет за
стратешки и оперативни менаџмент, Универзитет
„Унион –Никола Тесла“ Београд, број пројекта: ТР
35038, технолошки развој, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја;

11.

Едукативни програми из области погонске и
управљачке хидраулике, за запослене у ППТ
Наменска, на основу уговора о пословно
техничкој сарадњи, Руководилац пројекта:
проф. др Радован Петровић, Бр. ФС
ТТП/ИМП1/0112-05/2015-17

1

*

*

3

УКУПНО
Д/Ф –домаћи фундаментални, Д/И-домаћи иновациони, Д/Р-домаћи развојни, Д/С-домаћи стратешки, Ммеђународни, Д/В-друге врсте пројеката

Напомена:Факултет је млада високошколска институција,акредитованаод стране Одбора за акредитацију
научноистраживачких организација број: 660-01-00043/8 од 17.09.2015.године за обављање
научноистраживачке делатности у области природно-математичких и техничко-технолошких наукаиндустријско инжењерство, инжењерски менаџмент и рачунарске науке,тако да ће по објављивању
конкурса ресорног министарства конкурисати за пројекте министарства. Факултет је добио шифру и
ушао је у Информациони систем о истраживачкој делатности у Србији.

