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

Електротехника и информационе технологије

Стандард 2. Сврха студијског програма
Студијски програм има јасно дефинисану сврху и улогу у образовном систему, доступну
јавности.
Сврха студијског програма је образовање инжењера електротехнике са специфичним
вештинама и компетенцијама и са практичним знањима, која им омогућавају укључење у
индустријске процесе различитих нивоа. Ово је у складу са основним задацима и циљевима
Електронског факултета у Нишу, као једне од водећих Високошколских установа у региону.
Наставни садржаји наставних предмета су прилагођени захтевима савремене привреде
и технике. Теоретско знање је таквог садржаја да га студенти након овладавања њиме лако
могу самостално применити у пракси. Студенти користе расположиву лабораторијску
опрему да би остварили тај циљ. Покушано је да се што више смањи јаз при преласку
студената из средње школе и њиховом прилагођавању новом начину рада на струковним
студијама. У складу са Болоњском декларацијом студентима је омогућено укључење на
друге студијске програме ван установе у земљи и иностранству.
Студијски програм који се предлаже омогућава студентима да након завршетка
студија буду компетентни у својим пословима. Инжењери овако дефинисаног профила моћи
ће лако да нађу посао при садашњим и будућим потребама привреде и друштва у целини.
Одабиром различитих изборних предмета могуће је стећи широк спектар знања и
компетенција за запошљавање у свим гранама привреде. Такође, свршени инжењери ће моћи
да наставе своје образовање уписом специјалистичких струковних студија у земљи и
иностранству. Стечена знања моћи ће да примене у областима:
- планирања, пројектовања, реализације, одржавања и коришћења пословно
информационих система различитог степена сложености;
- електронских мултимедијалних система и технологија;
- производње телекомуникационе опреме и извођења телекомуникационих радова у
фази изградње и експлоатације;
- тестирања и поправке различитих типова електронских уређаја;
- електричних машина и погона, као и преноса и дистрибуције електричне енергије;
- управљања системима у индустрији, енергетици и саобраћају;
- коришћења, тестирања и одржавања савремених индустријских мерних и контролних
система, као и имплементације и одржавања система квалитета.
Евиденција : Публикација установе (у штампаном или електронском облику, сајт
институције)- Прилог 1.1

