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Електротехника и рачунарс тво

Стандард 6: Квалитет, савременост и међународна усаглашеност студијског
програма
Студијски програм је усклађен са савременим светским токовима и стањем струке,
науке и уметности у одговарајућем образовно-научном, односно уметничкообразовном пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним
високошколским установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.
Опис
Називи студијских модула сами по себи указују да студијски програм
Електротехника и рачунарство нуди студентима најновија научна и стручна знања
из најатрактивнијих области ове техничке дисциплине. Садржаји предмета
потврђују свеобухватност студијског програма. Имајући у виду остале студијске
програме ове високошколске установе, како на струковним, тако и на дипломским
и докторским студијама, очигледно је да овај студијски програм прати у
образовном смислу идеју о школовању инжењера који ће бити у стању да уз помоћ
струковних инжењера остварују све развојно производне задатке. Истовремено,
овај студијски програм представља солидну основу за наставак студирања у оквиру
једног од студијских програма дипломских студија.
Тиме је испоштован концепт студирања који је прихваћен у већини европских и
готово свим земљама из нашег непосредног окружења. Иако се некоме, на први
поглед, чини да студијски програм обухвата широку лепезу области, за кадровске и
просторне могућности Електронског факултета у Нишу та ширина не умањује
квалитет него управо кроз испуњење високих стандарда студирања доприноси
школовању великог спекра инжењера на једном месту у приближним условима и
усклађеним концептима.
Само највећи европски и светски универзитети у стању су да обезбеде овако
широку понуду инжењерских занимања. Наши узори у том погелду јесу
универзитети у Лондону, Дортмунду (Немачка), Грацу (Аустрија),.
Када говоримо о узорима, заиста на узоре и мислимо, а не на клониране студијске
програме. Настава на Електронском факултету у Нишу одвија се довољно дуго да
би се генерисали кадрови који могу самостално да пружају све услуге у настави
усклађујући садржаје предмета са потребама и трендовима струке, али и
трендовима привреде из окружења. Зато није могуће наћи ни један идентичан
студијски програм, али може се обавити поређење по процентуалној заступљености
типова предмета, по мери оптерећености студената исказане кроз ЕСПБ и по
дужини трајања студија.
Евиденција: Документација о најмање три акредитована инострана програма, са
којим је програм усклађен –Прилог 6.1,2,3, Препоруке или усклађеност са
одговарајућим добром праксом у европским институцијама-Прилог 6.4

