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Стандард 3. Циљеви студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисане циљеве.

Студијски програм Електротехника и рачунарство има јасан циљ да школује
инжењере компетентне да пројектују, производе и одржавају хардвер (електронска
кола, уређаје и системе) и софтвер у свим облицима њихове примене. При томе се
нарочито води рачуна да инжењери стекну фундаментална знања која ће им
представљати добру основу за наставак школовања на дипломским и докторским
студијама, али и апликативна знања и вештине које им омогућавају укључивање у
производњу.
Паралелни циљ овог студијског програма јесте развој креативног начина
размишљања, способности за тимски рад, вештина у примени инструмената,
савремених хардверских и софтверских алата, као и вештина изражавања и
презентације идеја.
Поред општих циљева зацртаних студијским програмом Електротехника и
рачунарство сваки од модула има циљеве специфичне за уже специјализоване
области.
У оквиру модула Електроенергетика дефинисани су посебни циљеви који
обухватају образовање инжењера компетентних за развој и пројектовање сложених
система и делова система из области производње, преноса, дистрибуције и
коришћење електричне енергије.
Профили инжењера које данас захтева модерна електроенергетика јесу они који ће
поседовато знања за пројектовање, изградњу и одржавање постројења на данашњем
степену развоја као и оних профила који ће у великој мери имати знања за
разумевање и примену нових технологија и савремених трендова у
електроенергетици.
Циљ модула Електронске компоненте (ЕКМ) и микросистеми је да студенти
овладају теоријским знањима и практичним вештинама неоходним за
пројектовање, производњу и примену електронских компонената и микросистема,
пројектовање и карактеризацију материјала који се користе у електроници, као и да
овладају поступцима и методама контроле квалитета и одређивања поузданости
електронских компонената и микросистема. Такође, због све израженије свести о
рационалном коричћењу природних залиха и очувању околине, циљ модула ЕКМ
је да студенти овладају знањима која су потребна за пројектовање, примену и
производњу компонената и система за соларне и остале алтернативне изворе
енергије.
Модул Електроника и микропроцесорска техника има за циљ да студенти стекну
знања и вештине неопходна за пројектовање, производњу и тестирање интегрсаних
кола, уређаја и система заснованих на примени микропроцесора како у области
електронике широке потрошње, тако и у мултимедијалним системима,
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електромедицини и енергијској електроници. Поред тога настава на овом модулу
има циљ да развије код инжењера свест о важности заштите животне средине и
одговорности коју инжењер преузима развојем сваког новог производа током
целокупног животног века уређаја или система.
Посебни циљеви модула Рачунарство и информатика односе се на образовање
инжењера способних да користе софтверске алате за пројектовање и развој
апликативних софтвера, база података, рачунарских мрежа и рачунарског хардвера.
На модулу Телекомуникације као посебан издваја се циљ оспособљавање
инжењере за послове пројектаната уређаја, мрежа и система у савременим
микроталасним, сателитским, мобилним, бежичним, кабловским и оптичким
телекомуникацијама.
Циљ модула Управљање системима јесте да оспособи студенте да практично
примењују рачунаре, микропроцесоре, програмабилне контролере, роботе и
манипулаторе, мерне технике и уређаје за аквизицију. Такође, циљ модула УПС
јесте да квалификује студенте за пројектовање и реализацију управљачких система
са вештачком интелигенцијом и специјализованих рачунарских система за уградњу
као и стицање знања из облсти управљања сложеним процесима помоћу великих
рачунарских система и управљање електроенергетским системима.
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1

