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TCP/IP архитектура

 Овај предмет је изборни предмет на студијском програму Поштанско-
логистички системи

 Предмет вреди 7 ЕСПБ

 Недељни фонд часова: 4 часа предавања и 3 часа аудиторних вежби

 Настава се реализује заједно са студентима са студијских програма
Комуникационе технологије и Банкарство и пословна информатика.



Циљ

 Једини је из области умрежавања
рачунара у техничком смислу, па као такав
има за циљ да упозна студента са
основним начином функционисања
рачунарских мрежа, основним
елементима, односно уређајима који се у
мрежи налазе и омогућавају комуникацију
и усмеравање података.



Исход

 Након овог предмета се од студента
очекије да:

 зна основне термине из ове области;

 уме у стручном смислу да комуницира са
техничком подршком;

 зна на прмер да прочита IP адресу, MAC
адресу рачунара, DNS који се користи;

 помогне у лоцирању евентуалног проблема у
рачунарској мрежи;

 уме да препозна рутер, свич, модем, wifi
уређај...

 Једном речју, студент након овог предмета
треба да постане функционално писмен у
области умрежавања рачунара.



Предиспитне обавезе

 Предиспитне обавезе чине два колоквијума:

 Први је рачунски и носи 30 поена

 Други је теоријски и носи 20 поена

 Предиспитне обавезе носе укупно 50 поена

 Услов за излазак на испит је остварено најмање 25 поена

 Испит носи 50 поена и услов за полагање је минимум 25 поена на
испиту

 Због епидемиолошке ситуације, може доћи до промене у броју
колоквијума, до промене самих предиспитних обавеза као и услова за
излазак на испит. О томе ће студенти бити благовремено обавештени.



Литература

 Материјал за учење, колоквијум и испит се
налази на е-learning сервису Школе

 У овој области постоји више књига и неке су
доступне и у библиотеци Школе.



Наставак…

 Свим студентима Школа у области
рачунарских мрежа нуди посебне
специјализоване индустијске курсеве
великих произвођача мрежне опреме
Cisco и Mikrotik.

 Студенти могу те курсеве похађати
факултативно.

 За више информација о томе
погледати на сајту школе под
„стручни курсеви“.

 Заинтересовани студенти се такође
могу обратити и mail-ом на
cisco@ict.edu.rs и mikrotik@ict.edu.rs

mailto:cisco@ict.edu.rs
mailto:mikrotik@ict.edu.rs


 Желимо вам добар почетак и 
успешно студирање у нашој школи!!!
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