
Драге колеге, 

уважени будући студенти, 

Питање избора студија пред којим се сада налазите веома је важно, јер 
у великој мери одређује Вашу будућност. Ми смо свесни да је пред Вама 
велики број понуда, али смо сигурни да наш нови студијски програм 
Одсека за технологије, менаџмент и пројектовање намештаја и 
производа од дрвета (ТМП) завређује Вашу пажњу. Концепт наставе у 
потпуности смо прилагодили савременим потребама. У центру наших 
интересовања сте Ви, Ваше потребе, амбиције и жеље за доказивањем. 

Бројне награде и успеси које су постигли наши студенти, нама 
представљају задовољство и мотив да улажемо у сваку нову генерацију. 

Важно је да знате, да у Србији нема наших дипломираних инжењера 
који немају посао. Ми сарађујемо са великим бројем од 3000 предузећа 
из области дрвне индустрије у Србији, па контакте остварујете већ у току 
студирања. 

Лепоту и вредност природног материјала - дрвета, све више цени и 
читав савремени свет. Све то значи да студије Одсека ТМП обезбеђују 
сигуран посао, добру зараду, успешну каријеру и задовољење личних и 
професионалних амбиција. Са жељом да ускоро постанете део нашег 
успешног тима срдачно Вас поздрављам и желим пуно успеха на 
студијама. 

Проф. др Бранко Главоњић

Председавајући Већа одсека ТМП ПРОЈЕКТУЈ 
СВОЈУ 

БУДУЋНОСТ

19. мај и 06. јун 
од 12 до 14 h  



ШТА СУ 
ОТВОРЕНИ ДАНИ?

 одсек нуди ТМП
најсавременија знања из области 

технологије производње, 
менаџмента предузећа 

и пројектовања намештаја 
и производа од дрвета. 

које дисциплине се УПОЗНАЈ 
изучавају на одсеку за ТМП и 

присуствуј представљању 
нашег студијског програма.

Распитај се за припремну наставу 
и услове уписа.

 са старијим колегама, РАЗГОВАРАЈ
бившим и садашњим студентима 

који ће радо поделити 
своја искуства са тобом. 

Студентски парламент је ту 
да одговори на свако твоје 

питање и упозна те са 
богатим могућностима 

студентског живота.
Многобројне праксе, 

студентска путовања и 
спортске секције су извор 

многих незаборавних прича 
већ генерацијама уназад. 

 факултетске просторије, ПОСЕТИ
бројне лабораторије, 

иновациони наставни центар, 
дизајнерски кутак, 

 арборетум и још много тога.
 

СТЕКНИ ЗНАЊЕ И 
ВЕШТИНЕ
 

ТМП одсек нуди 
најсавременија знања из области 
технологије производње, 
менаџмента предузећа и 
пројектовања намештаја и 
производа од дрвета. 

ОСЛОБОДИ 
КРЕАТИВНОСТ 

Наши студенти редовно учествују на 
изложбама, сајмовима, радионицама 
и стручним екскурзијама. 
Стотине освојених домаћих и 
међународних награда 
студената Шумарског факултета 
разлог су за понос, али и подстрек 
за даље унапређење рада. 

ЛАКО ДО ПРАКСЕ, 
БРЗО ДО ПОСЛА 

Дипломирани инжењери Одсека ТМП 
брзо проналазе своје место у неком 
од преко 3000 предузећа (нпр. Икеа, 
Симпо, Кроношпан, Таркет и др.), 
али и у школама, институтима и 
научно-истраживачким 
организацијама. 
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