
 

 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВВЕЕЧЧЕЕ  ССРРППССККООГГ  ККРРИИВВААККАА  ИИ  ТТААЈЈННООГГ  ЗЗААЧЧИИННАА    
 

у четвртак 26. маја 2016. године, од 19 часова,  
у Евергрин клубу ресторана "Тајни зачин", Гаврила Принципа 43, Београд. 

 

 
 

ППРРООГГРРААММ  
 

Предавање проф. др Божидара Раденковића, председника Скупштине 
 удружења СРПСКИ КРИВАК, под називом 

 

РРЕЕФФООРРММАА  ООББРРААЗЗООВВААЊЊАА  УУ  РРААЧЧУУННААРРССККИИММ  

ННААУУККААММАА  ИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИООННИИММ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГИИЈЈААММАА    --  

ННООВВАА  РРААЗЗВВООЈЈННАА  ШШААННССАА  ССРРППССККЕЕ  ППРРИИВВРРЕЕДДЕЕ  

 
Апстракт: У овом предавању даје се анализа постојећег стања и предлог за 
унапређење високошколског образовања у области рачунарских наука и 
информационих технологија.  Анализa ИТ тржишта, како у  Србији, тако и у свету, 
показује повећану потребу за кадровима који поседују знања и вештине из 
савремених области рачунарских наука и информационих технологија. Области за 
које се знања траже су потпуно нова, слабо су заступљена, или се не могу наћи у 
курикулумима српских високих школа и факултета. То су: cloud computing, 
технологије мобилног пословања, интернет интелигентних уређаја, свеприсутно 
рачунарство, друштвени медији, виртуелна реалност, big data, као и агилне методе 
за управљање софтверским пројектима.  
 
Пратећи препоруке ACM и IEEE, које се иновирају на 5-10 година,  високошколске 
институције у Србији не успевају да довољно брзо иновирају курикулуме и образују 
кадрове са знањем које се тражи на тржишту. Креирање окружења за пружање 
услуга у областима савремених рачунарских наука и информационих технологија  



може бити развојна шанса за Србију, јер нису потребна велика инфраструктурна 
улагања, већ само реформа курикулума, улагања у образовање, као и већи степен 
сарадње академских институција са привредом.  
 
Као пример иновираног курикулума, у предавању се даје пример докторских и 
мастер студија Електронског пословања, на Факултету организационих наука 
Универзитета у Београду. 

 

 
 

Чланови СРПСКОГ КРИВАКА који нису у могућности да дођу у "Тајни Зачин", а желе 
да слушају ово предавање, могу доћи у петак 27. маја 2016. године у 15:55 часова у 
САНУ, Кнез Михаилова 35, Сала 2. 
 

 
 
Обавезна је резервација на телефоне: 011/7619298, 011/7612957, 063/276262 или на   
draganzuce@gmail.com   
 
Водитељ програма - Бранислав Божовић, редовни члан СРПСКОГ КРИВАКА. 
Домаћин вечери: Драган Ђурић, редовни члан СРПСКОГ КРИВАКА.   
 
Ако неко жели лагану вечеру (јело, салата, колач и боза од СРПСКОГ КРИВАКА), са 
неограниченом количином домаћих пића, може  да је наручи по цени од 700 динара.  
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