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Акредитација студијског програма - Основне струковне студије

Електротехника и информационе технологије

Стандард 7: Упис студената
Високошколска установа у складу са друштвеним потребама и својим ресурсима уписује
студенте на одговарајући студијски програм на основу успеха у претходном школовању и
провере њиховог знања, склоности и способности.
Електронски факултет у Нишу врши упис студената у складу са Законом о високом
образовању и Статутом факултета. Статут институције је публикован на веб сајту и у
акредитацијоном материјалу институције.
У конкурсу за упис студената који се објављује у средствима информисања
прецизиране су све релевантне чињенице значајне за упис. Приликом планирања броја
студената за упис водило се рачуна о ресурсима факултета, тј. о кадровским, просторним и
материјалним могућностима.
Овај студијски програм може уписати лице које има одговарајуће средње образовање,
односно лице коме је нострификована диплома о завршеном средњем образовању. Полаже се
пријемни испит из математике.
Процедура провођења конкурса обавља се на основу заједничких критеријума које
утврђује ресорно Министарство Републике Србије. У конкурсу за упис студената који се
објављује у средствима информисања прецизиране су све релевантне чињенице значајне за
упис (претходно завршена школа, начин провере претходних знања, календар обављања
пријемног испита).
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата, а формира се на основу успеха из
претходног школовања и успеха на пријемном испиту.
Приликом уписа сваке школске године студент се опредељује за предмете из
студијског програма, у којем је прописано који су предмети обавезни за одређену годину
студија.
На првој години на основним струковним студијама предвиђено је 120 места за упис
студената.
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)

