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7.7. Етички кодекс Универзитета у Нишу (Измена и допуна Кодекса) 
7.8. Листа страних институција у којима су професори Електронског факултета бирани за 

гостујуће професоре 
7.9. Чланство у државним институцијама, матичним одборима, стручним организацијама 
7.10. Уреднички рад професора Електронског факултета у Нишу 
7.11. Рецензентски рад професора Електронског факултета у Нишу 
7.12. Чланство у научним и стручним удружењима 
7.13. Број свих категорија радова наставника и сарадника за претходни петогодишњи период 
7.14. Анкетни лист 3 – Евалуација од стране наставног особља 
7.15. Извештај о резултатима евалуације од стране наставног особља (2011-2012) 
7.16. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране наставног 

особља (2011-2012)  
 

СТАНДАРД 8: КВАЛИТЕТ СТУДЕНАТА  
8.1. Информатор за студенте 
8.2. Флајер за студенте 
8.3. Презентација о Електронском факултету за студенте 
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8.4. Извод из Статута Факултета – Врсте и нивои студија 
8.5. Конкурс за упис у прву годину основних академских студија (2013/14 до 2016/17) 
8.6. Конкурс за упис у прву годину мастер академских студија (2013/14 до 2016/17) 
8.7. Конкурс за упис у прву годину докторских академских студија (2013/14 до 2016/17) 
8.8. Ранг листа кандидата на докторским студијама у школској 2013/2014 години 
8.9. Ранг листа кандидата на докторским студијама у школској 2014/2015 години 
8.10. Ранг листа кандидата на докторским студијама у школској 2015/2016 години 
8.11. Ранг листа кандидата на докторским студијама у школској 2016/2017 години 
8.12. Правилник о полагању испита и оцењивању на испитима 
8.13. Правилник о мастер академским студијама 
8.14. Статистика полагања испита (успех и пролазност по роковима) по предметима за 

школску 2016-2017. годину 
8.15. Број уписаних студената по школској години (2013-2016), наставном плану, виду 

студирања  
8.16. Извештај о резултатима евалуације од стране студената (2013-2016) 
8.17. Анкетни лист 1 ЕФ – Анкетни лист за оцену квалитета наставе 
8.18. Анкетни лист 1 ЕФ – Анализа резултата анкете (2013-2014) 
8.19. Анкетни лист 1 ЕФ – Анализа резултата анкете (2014-2015) 
8.20. Анкетни лист 1 ЕФ – Анализа резултата анкете (2015-2016) 
8.21. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране студената 

(2013-2016) 
8.22. Анкетни лист 5 ЕФ – Анкетни лист за оцену квалитета студирања и постигнутих исхода 

учења (евалуација од стране дипломираних студената) 
8.23. Извештај о резултатима евалуације од стране дипломираних студената (2013-2016) 
8.24. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране дипломираних 

студената (2013-2016) 
8.25. Правилник о додели признања и награда студентима Електронског факултета у Нишу 
8.26. Награде и признања студентима за остварене резултате (Одлуке Савета 2013) 
8.27. Награде и признања студентима за остварене резултате (Одлуке Савета 2014) 
8.28. Награде и признања студентима за остварене резултате (Одлуке Савета 2015) 
8.29. Награде и признања студентима за остварене резултате (Одлуке Савета 2016) 
 

СТАНДАРД 9: КВАЛИТЕТ УЏБЕНИКА, ЛИТЕРАТУРЕ, БИБЛИОТЕЧКИХ И 
ИНФОРМАТИЧКИХ РЕСУРСА  
9.1. Списак уџбеничке литературе – Штампане публикације (1994-2007) 
9.2. Списак уџбеничке литературе – Штампане публикације (2008-2012) 
9.3. Списак уџбеничке литературе – Штампане публикације (2013-2017)  
9.4. Списак уџбеничке литературе – Електронске публикације 
9.5. Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности 
9.6. Правилник о раду Библиотеке 
9.7. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Основне академске 

студије – Електротехника и рачунарство 
9.8. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Мастер академске 

студије – Електроника и микроисистеми 
9.9. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Мастер академске 

студије – Електроенергетика 
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9.10. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Мастер академске 

студије – Рачунарство и информатика 
9.11. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Мастер академске 

студије – Телекомуникације 
9.12. Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм – Мастер академске 

студије – Управљање системима 
9.13. Списак часописа које поседује Библиотека  
9.14. Статистика библиотечких јединица (2013-2017) 
9.15. Библиотечки фонд – Монографске публикације (Инвентарна књига 2008-2012) 
9.16. Библиотечки фонд – Монографске публикације (Инвентарна књига 2013-2017) 
9.17. Библиотечки фонд - Списак докторских дисертација (2013-2017) 
9.18. Библиотечки фонд - Списак магистарских теза (2013-2017) 
9.19. Библиотечки фонд - Списак дипломских радова (2013-2017) 
9.20. Правилник о раду Рачунарско-информационог центра 
9.21. Пројекат рачунарске мреже Електронског факултета – стање 2017. година 
9.22. Списак наставних и научноистраживачких лабораторија 
9.23. Анкетни лист 3 ЕФ – Евалуација од стране наставног особља 
9.24. Извештај о резултатима евалуације од стране наставног особља (2013-2016) 
9.25. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране наставног 

особља (2013-2016) 
9.26. Анкетни лист 5 ЕФ – Анкетни лист за оцену квалитета студирања и постигнутих исхода 

учења (евалуација од стране дипломираних студената) 
9.27. Извештај о резултатима евалуације од стране дипломираних студената (2013-2016) 
9.28. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране дипломираних 

студената (2013-2016) 
 

СТАНДАРД 10: КВАЛИТЕТ УПРАВЉАЊА ВИСОКОШКОЛСКОМ УСТАНОВОМ И 
КВАЛИТЕТ НЕНАСТАВНЕ ПОДРШКЕ  
10.1. Статут Електронског факултета 
10.2. Одлука Наставно-научног већа о избору чланова Савета Факултета 
10.3. Савет Факултета 
10.4. Делегирани чланови Студентског парламента у Савету Факултета 
10.5. Одлука Савета о избору декана Факултета 
10.6. Решење о именовању продекана и студента продекана 
10.7. Правилник о организацији и систематизацији радних места на Факултету (Решење о 

давању сагласности на Правилник) 
10.8. Списак ненаставног особља 
10.9. Анкетни лист 4 – Евалуација ненаставног особља 
10.10. Извештај о резултатима евалуације од стране ненаставног особља (2013-2016) 
10.11. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране ненаставног 

особља (2013-2016) 
 

СТАНДАРД 11: КВАЛИТЕТ ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ 
11.1. Уговор о стицању права коришћења градског грађевинског земљишта – кп.бр. 6037/2 

и 6037/16 
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11.2. Поседовни лист – лист непокретности број 1614, лист непокретности број 3281 
11.3. План зграде 
11.4. Извод из књиге инвентара 
11.5. Уговори о изградњи старе зграде – лабораторијa  
11.6. Списак наставних и научноистраживачких лабораторија 
11.7. Листа просторија 
11.8. Листа опреме која се користи у наставном процесу 
11.9. Листа основних средстава по контима и амортизационој групи са саставницом 

 

СТАНДАРД 12: ФИНАНСИРАЊЕ  
12.1. Финансијски план за 2017. годину  
12.2. Финансијски извештај за претходну 2016. годину 
12.3. Одлука Савета о усвајању Финансијског извештаја за претходну 2016. годину 
 

СТАНДАРД 13: УЛОГА СТУДЕНАТА У САМОВРЕДНОВАЊУ И ПРОВЕРИ 
КВАЛИТЕТА  
13.1. Подаци о Студентском парламенту 
13.2. Одлука Савета о избору студента-продекана 
13.3. Анкетни лист 1 ЕФ - Aнкетни лист за оцену квалитета наставе 
13.4. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2013-2014) 
13.5. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2014-2015) 
13.6. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2015-2016) 
13.7. Извештај о резултатима евалуације од стране студената (2013-2016) 
13.8. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране студената 

(2013-2016) 
13.9. Анкетни лист 5 ЕФ - Анкетни лист за оцену квалитета студирања и постигнутих 

исхода учења (евалуација од стране дипломираних студената) 
13.10. Извештај о резултатима евалуације од стране дипломираних студената (2013-2016) 
13.11. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране 

дипломираних студената (2013-2016) 
13.12. Упоредна анализа резултата анкетирања студената - акредитација (2008-2012) и 

акредитација (2013-2016) 
 

СТАНДАРД 14: СИСТЕМАТСКО ПРАЋЕЊЕ И ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРА 
КВАЛИТЕТА  
14.1. Извештај о раду Факултета за период 2012/13. до 2015/16. године 
14.2. Одлука Савета о усвајању Извештаја о раду Факултета за период 2012/13. до 2015/16. 

године 
14.3. Програм рада Електронског факултета за 2012/13. годину 
14.4. Програм рада Електронског факултета за 2013/14. годину 
14.5. Програм рада Електронског факултета за 2014/15. годину 
14.6. Програм рада Електронског факултета за 2015/16. годину 
14.7. Програм рада Електронског факултета за 2016/17. годину 
14.8. Одлука Савета о усвајању Програма рада Електронског факултета за 2016/17. годину  
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14.9. Упоредна анализа резултата анкетирања студената - акредитација (2008-2012) и 

акредитација (2013-2016) 
14.10. Извештај о резултатима евалуације од стране студената (2013-2016) 
14.11. Анкетни лист 1 ЕФ - Aнкетни лист за оцену квалитета наставе 
14.12. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2013-2014) 
14.13. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2014-2015) 
14.14. Анкетни лист 1 ЕФ - Анализа резултата анкете (2015-2016) 
14.15. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране студената 

(2013-2016) 
14.16. Анкетни лист 3 ЕФ - Евалуација од стране наставног особља 
14.17. Извештај о резултатима евалуације од стране наставног особља (2013-2016) 
14.18. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране наставног 

особља (2013-2016) 
14.19. Анкетни лист 4 ЕФ - Евалуација од стране ненаставног особља 
14.20. Извештај о резултатима евалуације од стране ненаставног особља (2013-2016) 
14.21. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране ненаставног 

особља (2013-2016) 
14.22. Анкетни лист 5 ЕФ - Анкетни лист за оцену квалитета студирања и постигнутих 

исхода учења (евалуација од стране дипломираних студената) 
14.23. Извештај о резултатима евалуације од стране дипломираних студената (2013-2016) 
14.24. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране 

дипломираних студената (2013-2016) 
14.25. Анкетни лист бр. 5 Универзитета (од 2016) - Упитник о квалитету исхода студијског 

програма (за послодавце) 
14.26. Извештај о резултатима евалуације од стране послодаваца (2017) 
14.27. Одлука Савета о усвајању Извештаја о резултатима евалуације од стране послодаваца 

(2017) 
14.28. Алумни Електронског факултета 
14.29. Листа страних високошколских институција 
14.30. Анкетни лист ѕа самовредновање факултета (SIQAS) 
14.31. Попуњени анкетни лист за самовредновање Електронског факултета (SIQAS) 
14.32. Извештај о раду Центра унапређење квалитета 
14.33. Одлука Савета о усвајању Извештаја о раду Центра за унапређење квалитета 
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