Дипломирани машински инжењери су данас
веома тражени стручњаци, са великим
перспективама у њиховом запошљавању и
будућем напредовању. Наш нови наставни
план и програм, у потпуности усклађен са
принципима
Болоњског
процеса,
нуди
студентима
модеран
и
стимулативан
едукативни процес, уравнотежен између
теоријског и практичног знања.

Савез студената Машинског факултета

Студентски дом (најповољнији смјештај)

КО МОЖЕ УПИСАТИ МАШИНСКИ
ФАКУЛТЕТ?
Сви
кандидати
са
завршеном
четверогодишњом средњом школом. Услови
уписа и критеријуми за пријем прописани су
одлуком Универзитета. Пријаве за упис се
предају у Студентску службу Факултета, а
потребни документи су:







Пријава на Конкурс,
Оригинално свједочанство свих разреда
средње школе,
Оригинално свједочанство о завршеном
образовању,
Извод из матичне књиге рођених,
Увјерење о држављанству,
Љекарско увјерење.

Пријемни испит се полаже из математике.

За све информације у вези са уписом можете
се обратити у Студентску службу, сваким
радним даном од 8-15 часова или на
телефон:
057/340-847
Машински факултет
Вука Караџића 30
71123 Источно Сарајево
www.maf.ues.rs.ba
E-mail: studentskasluzba-maf@ues.rs.ba



ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ



Настава се одвија према савременим
наставним плановима и програмима.
Машински факултет
лабораторије:


посједује

Центар за квалитет, метрологију и
стандардизацију,
Центар за термоенергетику и процесно
машинство.

сопствене





Производно машинство
Машинске конструкције и развој
производа
Енергетско-процесно машинство

Основне
студије
се
организују
кроз
четверогодишњи циклус са 240 ЕЦТС бодова.

Лабораторија за примјењену механику и
машинске конструкције

Настава на II циклусу се изводи на три
усмјерења:
Савремени концепт наставе



Настава се изводи на основним академским
студијама
на
студијском
програму
машинство са три усмјерења:





Лабораторија за CNC машине алатке и
CIM системе

Производно машинство
Инжењерски дизајн и примјењена
механика
Термоенергетика и процесно
машинство

Мастер студије се организују кроз
једногодишњи циклус са 60 ЕЦТС бодова.



Лабораторија за заваривање и
испитивање материјала



Мултимедијална сала

Центри за научно-истраживачки рад су:

Машински факултет посједује најсавременију
опрему, три CNC-обрадна центра, машину за
испитање материјала, термовизијске камере,
3Д-штамач,
3Д-скенер,
букометар,
динамометар и др.

Maшински факултет је добитник признања од
Министарства науке и технологије као
најбоља научно-истраживачка институција
Републике Српске у 2017. години.

Студенти МФ у посјети Универзитету
Дуисбург-Есен

