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

Електротехника и информационе технологије

Стандард 5: Курикулум
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних предмета и
модула и њихов опис.
Студијски програм Електротехника и информационе технологије је распоређен на 6
семестара, при чему сваки семестар обухвата 15 недеља наставе. Сви предмети су
једносеместрални. Распоред предмета по семестрима је: у прва три семестра су по 5
обавезних предмета, у четвртом семестру је страни језик и 5 изборних предмета, у петом
семестру је стручна пракса или тимски пројекат и 6 изборних предмета и на крају у шестом
семестру су 4 изборна предмета и завршни рад.
Структура студијског програма изражена у процентима у односу на укупан број ЕСПБ
бодова је следећа:
• опште-образовних предмета има приближно 13,32%,
• стручних предмета има приближно 40,42% и
• стручно-апликативних предмета има приближно 46,26%.
Ово је у складу са Стандардом и одступања су у границама дозвољених.
Оптерећење студената мерено ЕСПБ бодовима одређено је на основу укупног оптерећења
студената за усвајање неопходних знања из конкретног предмета.
Укупан број бодова за целокупне студије је 180 ЕСПБ.
Минимални број часова активне наставе недељно је већа од 20 сати, табела 5.1. Број
изборних предмета је у складу са прописаним стандардом и већи је од прописаних 20%.
Увећана изборност је омогућена значајним бројем квалитетних и компетентних наставника
ангажованих на реализацији овог студијског програма. Велики број изборних предмета
омогућава студенту да се у складу са сопственим интересовањем и потребама привреде
определи и тако финије дефинише своје компетенције, које ће навођењем предмета бити
дефинисане у додатку дипломе. Спецификација предмета које овај студијски програм
обухвата је дата у оквиру табеле 5.2. Стручна пракса у износу 45 сати је предвиђена
студијским програмом у петом семестру у складу са допунама стандарда 5.
Заинтересованим лицима и студентима омогућен је увид у утврђену структуру
студијских програма преко распореда наставе, водича за студенте и сајта факултета.
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)

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

