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Акредитација студијског програма 
ИКТ за државну управу  

(ТЕМПУС програм) 
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

Наставни предмет: 

Концепти и принципи информационог друштва Ознака предмета: ICTA01 

Број ЕСПБ: 8 

Наставници: 

Наставник за предавања: Ивковић Миодраг, редовни професор 

Наставник/сарадник за вежбе: Парошки Милан, доцент 

Статус предмета: О 

Број часова активне наставе(недељно) 

Предавања: Вежбе: Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: Остали часови: 

3 1 0 0 2 

Предмети предуслови Нема 

Услови: 

1. Образовни циљ: 

Циљ предмета је да студенти добију основна теоријска и практична знања о концептима и принципима на којима се заснива 
информационо друштво, улози јавне управе и администрације у развоју информационог друштва и методама евалуације нивоа 
развијености информационог друштва. 

2. Исходи образовања (Стечена знања): 

Основна знања о теоријама информационог друштва и разумевање основних карактеристика пост-индустријског друштва. 
Разумевање основних принципа и темеља информационог друштва. Разумевање захтева које поставља успостављање 
информационог друштва. Разумевање области примене ИКТ у различитим секторима друштва (димензије информационог 
друштва) и карактеристика апликација за одређене секторе. Савладавање методологија оцене степена развоја информационог 
друштва и ИКТ алата за формирање ове оцене. Стечено знање студент ће бити у стању да примени у планирању и праћењу 
процеса развоја информационог друштва у окружењу свог радног места. 

3. Садржај/структура предмета: 

Пост-индустријско друштво и информационо друштво. Дефиниције пост-индустријског друштва (технолошка, економска, радна, 
геопросторна, културолошка). Елементи информационог друштва: визија (универзални сервиси и универзалан приступ, једнак 
права, разноврсност садржаја); доступан, поуздан и сигуран приступ (инфраструктура; политике, регулатива и сарадња; заштита 
корисника и оператора); димензије информационог друштва: еУправа, еЗдравство, еТрговина, еОбразовање, еКултура. 
Евалуација степена развоја информационог друштва: индикатори, методологије, алати, извори података. 

4. Методе извођења наставе: 

Настава се одвија кроз предавања, вежбе и организовањем радионица. Током вежби и радионица студентима се омогућује 
примена стечених знања кроз проучавање различитих студија случаја што унапређује њихово знање и вештине. Провера знања 
се одвија кроз стални и континуирани рад и израду семинарских радова, истраживачког рада и радионица. Услов да студент 
изађе на завршни испит је да мора да испуни све предиспитне обавезе. Завршни испит може бити и усмени и писмени. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Обавезна Поена Завршни испит Обавезна Поена 

Домаћи задатак Не 30.00 Теоријски део испита Не 30.00 

Семинарски рад Не 30.00 
 

Сложени облици вежби Не 10.00 
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