УНИВЕРЗИТ ЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Акредитација с тудијског програма - Докторске студије

Стандард 4: Компетенције дипломираних студената
Савладавањем студијског програма докторских студија студент стиче опште и
специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и
уметничке делатности.
Опис (највише 300 речи)
Свршени студенти докторских академских студија на Електронском факултету у Нишу су
компетентни да воде истраживања и да решавају проблеме који се јављају у пракси. Ово
укључује развој способности критичног мишљења, анализе проблема, решавање проблема,
предвиђање понашања одабраног решења то јест са анализом предности и недостатака
одабраног решења и извођењем симулације предложеног решења.
Програм докторских студија омогућава студентима да након завршених студија
свршени студенти имају знање, вештине, поседују способности и компетенције да:
- самостално решавају практичне и теоријске проблеме у области електротехнике и
рачунарства то јест у подручју у коме су докторирали, организују и остварују развојна
и научна истраживања;
- могу да реализују развој нових технологија и поступака у оквирима својих стррука
(подручја), и да разумеју и користе најсавременија знања из области електротехнике и
рачунарства;
- критички мисле, делују креативно и независно;
- поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе;
- оспособљени су да комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научноистраживачких резултата на научним конференцијама и верификују резултате кроз
патенте и нова техничка решења;
- оспособљени су да научно-истраживачке резултате објавњују у научним часописима;
- кроз критичку анализу, процену и синтезу нових и сложених идеја, они могу да
пренесу стручна знања и идеје колегама и дају допринос развоју научне дисциплине и
науке уопште.
Савладавањем студијског програма студент стиче специфичне компетенције:
- темељњно познавање и разумевање дициплине и одговарајуће струке;
- способност решавања проблема употребом научних метода;
- повезивање основних знања из разичитих области и њихова примена;
- способност праћења савремених достигнућау струци;
- развој вештина и спретности у употреби знања у одговарајућем подручју
електротехнике;
- употреба информационо-комуникационих технологија у овладавању знањима
одговарајућег подручја.
Свршени студенти су оригиналним истраживањем и радом постигли остварење које
проширује границе тренутно познатих и признатих знања, које је објављено у одговарајућем
научном часопису и које представља валидну референцу на националном и међународном
нивоу.Компетенција се верификује и научним радовима, које кандидат мора да публикује
пре одбране докторске дисертације.

