УНИВЕРЗИТ ЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Акредитација с тудијског програма - Докторске студије

Стандард 8: Оцењивање и напредовање студената
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада студената и на основу поена
стечених извршавањем предиспитних обавеза и пoлагањем испита. Докторска дисертација се
оцењује на основу показатеља њеног научног односно уметничког доприноса.

Опис (највише 300 речи)
Коначна оцена на сваком од курсева овог програма се формира континуалним
праћењем рада и постигнутих резултата студената током школске године и на завршном
испиту. Студент савлађује студијски програм полагањем испита, чиме стиче одређени број
ЕСПБ бодова, у складу са студијским програмом. Сваки појединачни предмет у програму
има одређени број ЕСПБ бодова који студент остварује када са успехом положи испит. Број
ЕСПБ бодова утврђен је на основу радног оптерећења студента у савлађивању одређеног
предмета и применом јединствене методологије Факултета за све студијске програме. Сваки
предмет из студијског програма има јасан и објављен начин стицања поена. Начин стицања
поена током извођења наставе укључује број поена које студент стиче по основу сваке
појединачне врсте активности током наставе или извршавањем предиспитне обавезе и
полагањем испита. Оцена студента је заснована на укупном броју поена које је студент
стекао испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита, а према квалитету стечених
знања.
Докторска дисертација је завршни део студијског програма докторских студија.
Дисертација представља самостални научноистраживачки рад. Остварени научни допринос
се оцењује према броју научних публикација, патената или техничких унапређења. Да би се
приступило одбрани саме докторске дисертације, студент треба да положи предвиђене
испите, да стекне одрђен број ЕСПБ кроз писање научних радова при чему најмање један рад
је објављен или прихваћен за објављивање у часопису са СЦИ листе (на коме је
првопотписани) и прихваћен позитиван извештај докторске дисертације. Начин и поступак
припреме и одбране докторске дисертације уређује се општим актом Факултета којим се
дефинише прихватање теме за дисертацију, оцена урађене дисертације и испуњеност услова
за приступање јавној усменој одбрани.

Евиденција:

