УНИВЕРЗИТ ЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Акредитација с тудијског програма - Докторске студије

Стандард 5: Курикулум
Курикулум садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и модула са описом и
докторску дисертацију као завршни део студијског програма докторских студија, осим
доктората уметности који је уметнички програм.
Опис (највише 300 речи)
Курикулум докторских студија на Елекронском факултету у Нишу је формиран тако
да задовољи све постављене циљеве. Изборни предмети су заступљени са више од 90%
ЕСПБ бодова. У курикулуму је дефинисан опис сваког предмета студија који садржи назив,
тип предмета, годину и семестар студија, број ЕСПБ бодова, име наставника, циљ курса са
очекиваним исходима, знањима и компетенцијама, садржај предмета, препоручену
литературу, методе извођења наставе. Настава на првој години је тако конципиран да се држе
предавања из три предмета (са листе 1, одговара 3x10 ЕСПБ) и студијско истраживачки рад
(30 ЕСПБ). Настава на другој години је тако конципирана да се држе предавања из три
предмета (са листе 2, одговара 3x10 ЕСПБ) и студијско истраживачки рад (30 ЕСПБ).
Настава на трећој години је конципирана тако да у петом и шестом семестру се
студенти баве студијско истраживачким радом. У оквиру студијског истраживачког рада
студенти самостално врше истраживања са циљем израде семестралног рада и научног рада у
договору са предметним наставником или ментором.
Студијски програм је усглашен са Европским стандардима у погледу услова уписа,
трајања студија, услова преласка у наредну годину, стицања дипломе и начина студирања.
Докторске академске студије имају најмање 180 ЕСПБ, од тога најмање 60 ЕСПБ се
стиче полагањем испита из наставних предмета предвиђених студијским програмом, 30
ЕСПБ студент стиче писањем радова на основу којих се стиче услов за пријаву докторске
дисертације, преосталих 90 ЕСПБ студент стиче писањем радова, израдом и одбраном
докторске дисертације.
Докторска дисертација је самостални научни рад настао током докторских студија.
Поступак пријаве, израде и одбране докторске дисертације је дефинисан у посебном
правилнику Факултета. Пре одбране саме дисертације кандидат је обавезан да има најмање
један рад објављен или прихваћен за објављивање у часопису са SCI листе. Докторска
дисертација се брани пред комисијом која се састоји од 3 до 5 чланова, од којих бар један
мора бити са сродне високошколске или научне установе, ван састава Факултета. Већина
чланова комисије мора бити са Факултета.

Евиденција:

