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Стандард 1. Структура студијског програма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО
организована је у 8 семестара (четири школске године). Студије карактерише
стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра) а од
трећег семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула и то
- ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА (ЕЕН),
- ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И МИКРОСИСТЕМИ (ЕКМ)
- ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА (ЕМТ),
- РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (РИИ),
- ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ТЕЛ),
- УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА (УПС),
Настава на студијском програму реализује се кроз:
§ обавезне предмете, који обухватају темељна знања која студент мора да
савлада (неки од ових предмета су заједнички за поједине модуле),
§ изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студента из
сродних области које су од значаја за поједини модул,
§ стручну праксу или тимски пројекат, коју студент реализује у VI семестру
(VII на модулу ТЕЛ) у сарадњи са наставником и при томе се упознаје са
најновијим стручним и технолошким сазнањима, као и са елементима
стручног тимског рада и
§ завршни рад, који студент ради у последњем VIII семестру.
Важну карактеристику овог студијског програма представља одређени број
обавезних предмета у 3. и 4. семестру који су заједнички за више модула. Поред
тога, студенти на сваком модулу могу да бирају известан број предмета са других
модула. Тиме је остварена кохерентна целовитост студијског програма, обогаћена
могућностима специјализовања у одређеним областима.
Настава се изводи кроз три основна облика:
- предавања,
- вежбе и
- лабораторијске вежбе (исказане кроз „друге облике наставе“ у приложеном
електронском формулару).
На предавањима се, уз коришћење рачунара и савремене пројекционе опреме,
излаже предвиђено градиво. На вежбама, које прате предавања, решавају се
конкретни задаци и излажу примери који додатно илуструју градиво. На
лабораторијским вежбама студенти стичу практична знања и инжењерске вештине
везана за примену инструмената, лабораторијске опреме и апликативних софтвера.
Важан сегмент преношења знања представљају и консултације.
Оптерећење студената по сваком курсу исказује се преко ЕСПБ бодова поштујући
препоруке из Болоњске декларације. Структура студијског програма обезбеђује
равномерно оптерећење које по семестру износи 30 ЕСПБ. Да би се завршио
студијски програм, студент мора да оствари најмање 240 ЕСПБ.
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Овим студијским програмом потпуно је испоштована препоручена структура
заступљености појединих типова премета која износи:
- Академско-општеобразовни
18%,
- Теоријско-методолошки
21%
- Научно-стручни
32%
- Стручно-апликативни
29%
Садржаји предмета на модулу ЕЛКЕТРОЕНЕРГЕТИКА (ЕЕН) покривају области
електроенергетских система, електричних машина, енергетске електронике и
електричних мерења.
Модул ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И МИКРОСИСТЕМИ (ЕКМ) својим
сарджајем обухвата базична знања из области електронике, мерења, преноса и
обраде сигнала до уско специфичних која се тичу савремених нанотехнологија,
нових материјала и њихове примене у микросистемима.
Садржај модула ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОПРОЦЕСОРСКА ТЕХНИКА (ЕМТ),
обухвата области пројектовања и примене електронских кола, уређаја и система
заснованих на примени микропроцесора. Посебну атрактивност овог модула
представљају групе изборних предмета преко којих се студенти усмеравају ка
мултимедијалним технологијама, примени електронике у медицини и
аутоелектроници.
Модул РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА (РИИ), садржи области релевантне за
пројектовање и развој софтвера, база података и рачунарског хардвера.
Садржај модула ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ (ТЕЛ), обухвата области везане за
модулисање, компресију и пренос сигнала путем оптичких, сателитских,
кабловских, мобилних и микроталасних комуникационих система.
Модул УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА (УПС), обухвата садржаје научних области
везаних за управљање системима, рачунарску технику, електронику, мерну технику
и електроенергетику.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1

