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Електротехника и рачунарс тво

Стандард 7: Упис студената
Један од најважнијих квалитета ове високошколске установе јесу кадровске и
просторне могућности. У складу са њима дефинисан је и број студената којима
могу да се пруже услуге наставе по високим образовним стандардима. Иако број од
420 студената може у овом тренутку да делује као превише велики за ову локалну
заједницу, не треба губити из вида наш циљ да прерастемо у водећу високу школу
југоисточног дела Европе која ће својим програмима, квалитетом наставе, а изнад
свега, светски признатом дипломом, привући студенте са сродног језичког
подручја из свих земаља Западног Балкана. Наравно, свесно се развијамо у смеру
органиовања интернационалних студија на бар једном од светски признатих језика.
Поред тога, политика уписа усклађена је са потрбама привреде, с једне и
интересовањем студената, са друге стране. Зато се предвиђа да ће процентуално
уписани број ђака према модулима бити:
- Рачунарство и информатика (24%),
- Телекомуникације (24%),
- Управљање системима (19%),
- Електроника и микропроцесорска техника (14%),
- Електроенергетика (14%) и
- Електронске компоненте и микросистеми (5%).
Овакав расподела студената усклађена је и са потребном опремом неопходном за
квалитетно извођење практичне наставе.
Сваке године, у оквиру укупног броја студената оснивач дефинише број студената
чије се школовање финансира из буџета (ФИБ). Политика Факултета је да ФИБ
студенте класификује на основу успеха из средње школе и успеха постигнутом на
провери знања на пријемном испиту.
Приликом уписа проверава се способност будућих студената да прате наставу. Зато
се на пријемном испиту проверава способност логичког размишљања кроз
решавање задатака из Математике по програму за средње школе. Области које се
проверавају обајављују се паралелно са конкурсом, у Збирци тестова за пријемни
испит из математике. Поред тога, Факултет традиционално организује припремну
наставу из Математике.
Услови уписа специфицирани су Конкурсом. Поступак пријема студената спроводи
посебна Комисија у складу са Статутом факултета.
Табела 7.1 Преглед броја студената који су уписани на студијски програм по
годинама студија у текућој школској години
Евиденција: Конкурс за упис студената-Прилог 7.1, Решење о именовању
комисије за пријем студената-Прилог 7.2, Услови уписа студената (извод из
Статута институције, или други документ)-Прилог 7.3 ( ови прилози су исти као
прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се
прилажу само у електронској верзији)

