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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 уметничко-образовном
пољу и упоредив је са сличним програмима на иностраним високошколским
установама, а посебно у оквиру европског образовног простора.
Учињени су напори да се студијски програм који се предлаже усагласи са
одговарајућим иностраним студијским програмима. Тиме се стварају услови за
проходност студената Електронског факултета у Нишу према студијама у иностранству.
При томе, нарочито се водило рачуна на услове уписа, услове преласка у наредне године
студија, трајању студија и начину студирања. Наравно, упоређења су могућа само по
мерљивим карактеристикама (звања, број ЕСПБ, број предмета, часовна оптерећења и
слично).
На првом месту, највише контаката и сарадње у реализацији овог студијског
програма је било са Факултетом за електротехнику, рачунарство и информатику у
Марибору. У оквиру тренутних ТЕМПУС пројеката постоји директна сарадња
Електронског факултета у Нишу и споменутог факултета из Словеније. Ове 2008.
године група наставника са Електронског факултета је била у вишедневној посети
факултету у Марибору, управо са циљем усклађивања студијских програма са
европским акредитованим студијским програмима. Факултет у Марибору има
акредитоване основне струковне студије и одговарајући курикулум је приказан у
прилогу 6.1 (www.feri.uni-mb.si). Наравно, упоређење је вршено и са другим европским
високошколским установама и то:
• Технички Универзитет у Берлину, Електротехничко инжињерство и
Информатички Факултет, (Technische Universitet Berlin, Fakultet IV: Elektrotechnik
end Informatik). Прилог 6.2 (http://iv.tu-berlin.de/teaching/ETech/index-BM.html).
• Универзитет у Манчестеру, School of electrical and electronic engineering, прилог
6.3 (www.eee.manchester.ac.uk).
Такође, многе друге значајне светске Високошколске установе, које организују основне
струковне студије, разматране су у елементима у којима је било могуће вршити
упоређење. Пре свега у исходу знања, јер је у ствари главни циљ да овај студијски
програм пружи компатибилна знања свршеним студентима и омогући им да несметано
наставе школовање на већини водећих европских и светских Високошколских установа,
које организују специјалистичке струковне студије. Неке од осталих интересантних веб
адреса су: www.engineering.leeds.ac.uk; www.eece.bham.ac.uk;
http://www.feec.vutbr.cz/studium/stprogs.php.en?lang=en.; http://www.et.htwk-leipzig.de;
http://www.fh-luh.de

Генерално, студијски програми су, нарочито у области општеобразовних и
стручних предмета слични предложеном програму, мада је упоређење садржаја веома
отежано, пошто су поједине методске јединице распоређене у предметима чији се
називи разликују од назива у предложеном студијском програму. Детаљнији приказ
усклађености је дат у прилогу 6.4.
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

