
Студијски програм : Основне академске студије – Студије наука безбедности 

Назив предмета: Информатика 

Наставник/наставници: др Ана Ковачевић, ванредни професор 

Статус предмета: обавезни / научно-стручни (НС) 

Број ЕСПБ: 5 

Услов:- 

Циљ предмета 

Студенти се упознају са основним елементима као и концептима реализације и примене рачунарских 

система различите комплексности. Поред историјског развоја рачунара, студенти се упознају са 

савременим информационим системима, базама података, мрежама и  Интернетом, као  и пословном 

интелигенцијом. Такође, студентима ће бити представљене основне безбедносне претње у  

рачунарским системима као и могућност заштите од истих.   

Исход предмета  

Студенти ће моћи да опишу  уобичајене технике и концепте у пословним информационим системима. 

Поред тога, студенти ће разумети начин функционисања савремених информационих система, база 

података, мрежа, као и могућности интелигентне обраде података. Уз то студенти ће моћи да 

идентификују основне безбедносне претње у рачунарским системима као и могућност заштите.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

 Информационе технологије  и друштво 

 Историјски развој рачунарских система 

 Информациони системи  

 Инфаструктура информациоционих технологија  

 Основе пословне интелигенције  

 Базе података 

 Управљање знањем  

 Телекомуникације и Интернет  

 Безбедност информационих система 

Практична настава  

Практични рад који подразумева примену софтверских алата на реалним примерима, у циљу бољег 

разумевања тема обухваћених теоријском наставом.  
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Број часова  активне наставе: 

3/45 
Теоријска настава:2/30 Практична настава:1/15 

Методе извођења наставе 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 70 

практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

 




