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Стандард 5: Курикулум
Курикулум основних академских студија Електротехника и
конципиран је у складу са основним циљевима студијског програма.

рачунарство

Курикулум се реализује кроз осам семестара од којих су прва два заједничка, а
затим се дели на шест модула која обезбеђују уже специјализовање студената за
области Електроенергетике, Електронске компоненте и микросистеми,
Електроника и микропроцесорска техника, Рачунарство и информатика,
Телекомуникације и Управљање системима.
Поред тога, у оквиру сваког модула обезбеђен је довољан број изборних предмета у
оквиру којих студент прилагођава сопствени образовни профил личним
афинитетима и потребама. Сви предмети су једносеместрални, а њихова тежина
исказана је кроз број ЕСПБ бодова, при чему 1ЕСПБ одговара ангажовању
студента од 30 сати. Оптерећење студената приближно је равномерно распоређено
тако да у сваком семестру студент има 30ЕСПБ. Да би завршио студијски програм
и добио дипломуинжењера електротехнике и рачунарства студент треба да сакупи
240 ЕСПБ. Редослед предмета у уквиру курикулума дефинисан је планом и
условом о претходно положеним испитима за сваки предмет.
Курикулум се састоји из академско-општеобразовних, теоријско-методолошких,
научно-стручних и стручно-апликативних предмета.
Курикулум је формализован кроз „Књигу предмета“ која је саставни део ове
пријаве. Сваки лист ове књиге односи се на опис једног предмета. Опис обухвата
следеће елементе:
- Назив предмета,
- тип предмета,
- годину и семестар студија,
- број ЕСПБ бодова,
- име наставника,
- циљ предмета са очекиваним исходима, знањима и компетенцијама,
- предуслове за похађање предмета,
- садржај предмета,
- препоручену литературу,
- методе извођења наставе,
- начин провере знања и оцењивања и друге релевантне податке.
Саставни део курикулума је стручна пракса у трајању од 45 часова, која се
реализује у одговарајућим научноистраживачким установама, у организацијама за
обављање иновационе делатности, у привредним организацијама, јавним
установама, лабораторијама итд.
Студије се завршавају израдом завршног рада који се састоји од теоријско-

УНИВЕРЗИТ ЕТ У НИШУ, ЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ
Акредитација студијског програма - Основне академске студије

Електротехника и рачунарс тво

методолошке припреме неопходне за комплетно разумевање области и израде и
одбране завршног рада.
Уколико студент бира предмет са другог модула, услов за избор не представљају
предмети који нису са његовог матичног модула.

Табела 5. 1. Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски
програм првог нивоа студија
Табела 5.2. Спецификација предмета
Табела 5.2А Спецификација стручне праксе
Табела 5.2Б Спецификација завршног рада
Табела 5.3 Изборна настава на студијском програму
Табела 5. 4. Листа предмета на студијском програму првог нивоа, по типу
предмета: Академско-општеобразовни предмети, Теоријско-методолошки
предмети, Научно, односно уметничко стручни, Стручно апликативни
Извештај 1. Извештај о структури студијског програма (може бити представљен на овај
начин или као извештај из електронског формулара)

Извештај о параметрима студијског прогрма (овај извештај следи из уноса података у
електронски формулар)

Блок табела 5. 1 Студијског програма ………….са изборним подручјеммодулима: ………

Евиденција: Распоред часова-Прилог 5.1, Књига предмета (у документацији и на
сајту институције)-Прилог 5.2, Одлука о прихватању студијског програма од
стране стручних органа високошколске установе-Прилог 5.3

