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

Електротехника и информационе технологије

Стандард 1. Структура студијског програма
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.
Студијски програм Електротехника и Информационе Технологије сачињeн је у
складу са Законом о високом образовању и прописаним стандардима за акредитацију.
Компетентни наставници Високошколске установе учествовали су у реализацији овог
студијског програма и уградили своје дугогодишње искуство. Предвиђено је извођење
наставе у складу са савременим процесима у високом образовању и потребама привреде.
Студијски програм се детаљно разматра кроз прописане стандарде. Најпре је у
уводној табели дат назив студијског програма, врста студија и специфициран је стручни,
академски, односно научни назив. Услови за упис студијског програма су дефинисани
Статутом Високошколске установе и Стандардом 7.
Предмети могу имати један од два статуса: обавезни или изборни. Листа предмета,
њихов статус и кратак садржај су дати у Стандарду 5 кроз табеле које обухвата. Наставни
предмети су једносеместрални и распоређени су у шест семестара. Сваки предмет има
дефинисану бодовну вредност која је исказана ЕСПБ бодовима, а они су наведени у
табелама 5.2. Избор предмета из других студијских програма као и услови преласка са
других студијских програма у оквиру истих или сродних области студија је одређено
Стандардом 7.
Бодовна вредност сваког предмета исказана је у складу са европским системом
преноса бодова (ЕСПБ).Основне струковне студије имају 180 ЕСПБ бодова. Бодовна
вредност предмета је тако утврђена да се на свакој години студија може добити максимално
60 ЕСПБ бодова.
Структура студијског програма Електротехника и Информационе Технологије је следећа:
• опште-образовних предмета има 13,32%,
• стручних предмета има 40,42% и
• стручно-апликативних предмета има приближно 46,26%.
Стручна пракса или тимски пројекат је предвиђена у 5 семестру тежине 4 ЕСПБ.
Прва три семестра пружају општа инжењерска знања и дају основу за надоградњу у
широком спектру интересовања студената и потребама привреде и друштва. Значајан број
изборних предмета у наредна три семестра омогућавају стицање знања потребних за многе
области као што су рачунарство и информатика, мултимедијални системи, индустријска
аутоматика и мерна техника, индустријска енергетика, телекомуникациони системи и
технологије и примењена електроника.
Настава се изводи кроз предавања и вежбе. 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. Вежбе могу да буду аудиторне, лабораторијске или рачунарске. Важан сегмент
преношења знања представљају и консултације.
Евиденција: Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1

