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На Електронском факултету у Нишу се обавља научноистраживачки рад у циљу развоја
науке и стваралаштва, унапређења делатности високог образовања, односно
унапређивања квалитета наставе, усавршавања научног подмлатка, увођења студената
у научноистраживачки рад, као и стварања материјалних услова за рад и развој
Факултета. У циљу организације и унапређења научноистраживачког рада на
Факултету доноси се План научноистраживачког рада Факултета период од 5 година.
Поред овог плана доносе се и планови за сваку годину понаособ. Петогодишњи план за
период 2006 – 2010 година, представља оквир за доношење годишњих планова који
треба да прате саму динамику развоја научно истраживачког рада и да се прилагоде
тренутном стању и могућностима факултета за обављање научноистраживачког рада у
научним областима за које је факултет матичан.

НАУЧНЕ ОБЛАСТИ И ДИСЦИПЛИНЕ У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА
НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ФАКУЛТЕТА
Научне области и дисциплине у којима се обавља научноистраживачки рад на
факултету су:
• аутоматика,
• електроника,
• електроенергетика,
• информационе технологије,
• математика,
• материјали за електронику,
• метрологија и мерна техника,
• мехатроника,
• микроелектроника и микросистеми,
• примењена физика,
• рачунарство и информатика,
• телекомуникације,
• теоријска електротехника.
План научноистраживачког рада Факултета је припремљен у складу са постојећим
стањем научноистраживачког рада на Факултету, Статутом Електронског факултета,
Стратегијом научно-технолошког развоја Министарства за науку и заштиту животне

средине Републике Србије, Законом о научноистраживачкој делатности и Законом о
иновационој делатности.
Приликом израде Плана научноистраживачког рада узети су у обзир досадашњи
резултати факултета постигнути на пољу образовања нових кадрова и научни
потенцијали факултета изражени бројем и научном компетенцијом истраживача.
На факултету је од оснивања укупно дипломирало 4807 студената. У последњих пет
година преглед броја дипломираних студената дат је у табели 1.
Табела 1: Број дипломираних студената у периоду 2001/2006
Школска година
Број дипломираних
174
2001/2002
295
2002/2003
176
2003/2004
159
2004/2005
146
2005/2006
950
Укупно 2001/2006
На факултету је од оснивања укупно одбрањено 476 магистарских теза. Преглед
броја одбрањених магистарских теза у последњих пет година дат је у табели 2.
Табела 2: Број одбрањених магистарских теза у периоду 2002/2006
Година
Број магистарских теза
17
2002
23
2003
9
2004
11
2005
21
2006
81
Укупно 2002/2006
На факултету је од оснивања укупно одбрањено 166 докторских дисертација.
Преглед броја одбрањених докторских дисертација у последњих пет година дат је у
табели 3.
Табела 3: Број одбрањених докторских дисертација у периоду 2002/2006
Број докторских
Година
дисертација
6
2002
4
2003
4
2004
3
2005
11
2006
28
Укупно 2002/2006

У претходном периоду 92 наставника и сарадника Електронског факултета је наставило
своје стручно усавршавање и рад у иностранству на универзитетима и у
најпрестижнијим мултинационалним компанијама (SIEMENS, ABB, CISCO, PHILIPS,
NOKIA, ...). Ово представља велики губитак за факултет са једне стране, а са друге
стране и велики добитак у смислу да факултет одржава везу са већином њих, а они дају
свој допринос факултету на тај начин што знања и искуства стечена у иностранству
преносе младим истраживачима на факултету кроз бројна предавања, учешћа у

заједничким пројектима, рад на научним радовима који се публикују у научним
часописима међународног значаја и презентују на научним скуповима у земљи и
иностранству и сталне контакте.
Број и квалификациона структура тренутно активних истраживача на Електронском
факултету у Нишу дати су у табели 4.
Табела 4: Квалификациона структура истраживача.
Наука у којој је
Редовни
стечен докторат,
Доцент
професор Ванредни
магистратура
професор
или диплома
Аутоматика
Електроника
Електроенергети
ка
Математика
Метрологија и
мерна техника
Микроелектрони
ка и
микросистеми
Друштвене
науке и
хуманистика
Рачунарство и
информатика
Телекомуникаци
је
Теоријска
електротехника
Примењена
физика
Материјали за
електронику
Укупно

Асистент

АсистентПриправник

Укупно

3
11

1
2

1
2

3
8

1
7

9
30

1

3

1

4

3

12

6

-

1

5

2

14

4

1

1

4

3

13

8

-

1

3

1

13

2

-

-

-

-

2

5

2

5

7

10

29

7

1

6

11

1

26

1

1

1

5

5

13

2

1

-

1

3

7

2

-

-

2

1

5

52

12

19

53

37

173

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ
Преглед броја пројеката, по годинама и врсти пројеката у последњих пет година, у чијој
реализацији су учествовали или учествују наставници и сарадници Електронског
факултета дат је у табели 5.

Табела 5: Преглед броја пројеката по врстама пројеката

Година
2002
2003
2004
2005
2006

Врста пројекта
Основна
Технолошки Енергетска
истраживања
тазвој
ефикасност
9
26
2
9
25
3
9
18
3
7
12
6
10
12
6

Иновациони

Укупно

1

37
37
30
25
28

Наставници и сарадници Електронског факултета учествују у реализацији пројеката
које финансира Министарство науке и заштите животне средине по позивима у области
основних истраживања, технолошког развоја, енергетске ефикасности и иновационих
пројеката.

У наредном периоду се планира ангажовање истраживача на реализацији следећих
пројеката које финансира Министарство науке и заштите животне средине
Основна истраживања
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

144034А ««Паралелни методи и алгоритми у дискретној математици»
144024Г «Нумеричко решавање и анализа нумеричких једначина»
144004Г «Ортогонални системи и примене»
44036Г «Спектралне технике на коначним групама са променама у обради
сигнала и пројектовању система»
141008Б «Предпробојни и послепробојни процеси у гасовима на ниским
притисцима и дефекти у полупроводничким материјалима изазвани јонизујућим
зрачењем и електричним пољем»
144003Г «Теорија оператора, стохастичка анализа и примене»
142003Б «Наноструктурни чврсти раствори за примену у електроници и
алтернативним изворима енергије»
142011Г «Проучавање међузависности у тријади «синтеза-структура-својство»
за функционалне материјале»
144013Г «Репрезентације логичких структура и примене у рачунарству»
144023А «Детерминистичка и стохастичка стабилност механичких система»

Енергетска ефикасност
•
•
•

ЕЕ222001 «Развој мерно-информационог система за праћење и анализу рада
дистрибутивних трансформаторских станица»
ЕЕ273023Б «Развој, испитивање и компаративна анализа ротирајућих и
стационарних пријемника сунчевог зрачења»
ЕЕ232031 «Повећање енергетске ефикасности индустријских процеса применом
електромоторних погона са широким опсегом регулације брзине за транспорт
флуида и материјала»

Технолошки развој
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

ТР61025 "Бежичне сензорске мреже"
ТР6217А "Географски информациони систем за евиденцију, одржавање и
анализу електродистрибутивне мреже"
ТР6203Б "Симулатор потрошње лектричне енергије за електроенергетски систем
са динамичком доделом тарифа – СИМЕПС"
ТР6213А "Развој виртуелног окружења за тродимензионалну визуелизацију
облака и дејства на градоносне ћелије"
ТР6108Б "Развој и индустријска применанових технологија пројектовања
интегрисаних електронских кола и система"
ТР6222Б "примена термовизије, развој нових метода испитивања и софтвера за
обраду термовизијских слика"
ТР6237А "мултимедијална платформа за управљање ванредним ситуацијама у
технолошким системима"
ТД7026А Студија изводљивости за оснивање научнотехнолошких паркова у
Србији"
ТД7071А "Развој и примена методологије за управљање поступцима увођења и
коришћења електричних уређаја у предузећима са потнцијално експлозивним
атмосферама"
ТР6109Б «Нова генерација линкова капацитета (155 Mbit/s) на фреквенцијским
опсезима 4,6,13,15,18,23,26 и 38 GHz.

Иновациони пројекти
• ИП8251Б "Развој хуманоидног робота високих перформанси"
•

НПВ-19Б "Информационо управљачки систем водоводних система већих
насеља"

САДРЖАЈ ИСТРАЖИВАЊА
У циљу реализације наведених пројеката истраживачи ће радити на решавању великог
броја проблема и генерисања већег броја прототипова:
• Истраживање савремених технологија и методологија које се могу применити за
реализацију мултимедијалне платформе за дијагностику, надгледање,
предикцију развоја и визуелизацију ванредних ситуација у технолошким
системима.
• Квантитативна предикција побољшања у укупној потрошњи и временској
карактеристици потрошње електричне енергије у случају примене динамичког
тарифног система.
• Истраживање савремених технологија из области колаборативних географских
информационих система мултимедијалних технологија и интелигентне

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

интеграције информација које се могу применити за реализацију
интероперабилне платформе за евиденцију, ажурирање, визуелизацију и анализу
података о електродистрибутивној мрежи.
Пројектовање и реализација лабораторијског модела бежичне сензорске мреже.
Анализа постојећих и реализација нових метода за анализу термовизијске слике
и развој одговарајућих софтверских алата за њену обраду.
Моделирање и симулација сложених електронских кола и система.
Интеграција система виртуелне реалности и географских информационих
система
и примена интеграције за развој виртуелног окружења за
тродимензионалну визуелизавију облака и дејство на градоносне ћелије.
Процена иновационог потенцијала истраживачког, проналазачког и
предузетничког сектора у Србији и израда студије изводљивости
научнотехнолошких паркова и технолошких инкубатора.
Истраживање концепције, реализација појединих компонената, интеграција
компонената и израда индустријског прототипа дигиталниг радио- релејних
уређаја великог капацитета до 155 Мbit/s.
Примена математичке логике у области рачунарства и вештачке интелигенције.
Спектрална теорија линеарних оператора, стохастичка анализа и примена.
Развој теорије ортогоналности и примена у области интерполације функција,
квадратурних формула и интегралних једначина.
Проучавање и реализација паралелних метода и алгоритама у дискретној
математици.
Нумеричко решавање и анализа нелинеарних једначина са посебним освртом на
убрзање конвергенције.
Примена спектралних техника на коначним групама у обради сигнала и
пројектовању система.
Проучавање физичких феномена, моделовање и карактеризација појава у танким
слојевима код MOS нано компонената.
Проучавање фундаменталних и феноменолошких међузависности процеса
синтезе и својстава функционалних материјала сагласно тријади «синтезаструктура-својства».
Проучавање процеса који доводе до електричног пробоја у гасовима на ниским
притисцима и дефеката у полупроводничким материјалима изазваних
јонизујућим зрачењем и електричним пољем.

Поред ангажовања на пројектима које финансира Министарство науке и заштите
животне средине истраживачи ће бити ангажовани и на реализацији пројеката које
финансира WUS Austria кao и на реализацији TEMPUS пројеката који по правилу
немају истраживачки карактер.
•
•
•
•

CDP+ project No 104/2006 within the Course Development Plus program
CDP+ project No. 029/2006 "General Physics"
CDP+ project No. 120/06 "Optimization Techniques"
eLearning project No. 013/06 " Remote Experiments in Control Engineering
Education Laboratory"

•

eLearning project No. 007/06 " ELITE – ELearning IT Environment"

У претходном периоду су наставници и сарадници Електронског факултета били
ангажовани и на реализацији већег броја комерцијалних пројеката коју су били
финансирани од старне државних институција (Војска Србије, Хидрометеоролошки
завод итд), домаћих предузећа и иностраних компанија (нпр АББ из Цириха). Како је
овај вид научноистраживачких активности веома битан потребно је у наредном
периоду повећати опсег оваквих пројеката кроз повећан обим ангажовања са
постојећим партнерима и склапање уговора о реализацији пројеката са новим
партнерима из привреде како у земљи тако и у иностранству.

Циљеви
На основу извршених анализа тренутног стања, потреба, савремених тенденција и
расположивих ресурса факултета постављају се следећи циљеви у области
научноистраживачке делатности:
• Континуирано праћење савремених тенденција у развоју како научне мисли тако
и практичне примене научних достигнућа и укључивање у савремене токове
кроз рад на примени стечених знања (израда прототипова, иновациони пројекти,
итд).
• Стварање услова за реализацију нових пројеката како у области фундаменталних
истраживања тако и у области примењених и развојних истраживања.
• Повећање обима ангажовања истраживача на пројектима које финансира
Министарство науке и заштите животне средине.
• Повећање обима ангажовања истраживача на међународним пројектима са
посебним нагласком на учешће у пројектима FP7.
• Повећање обима ангажовања истраживача у реализацији комерцијалних
пројеката са нагласком на пројекте које финансирају међународне компаније.
• Повећање активности на стварању савременијих услова за обављање
научноистраживачког рада у циљу успешније реализације пројеката и повећања
ангажоваља младих истраживача као и запослење нових талентованих младих
људи што би требало да резултује смањењем броја наставника и сарадника
факултета који свој радни век настављају у иностранству (спречавање "одлива
мозгова").

Активности
У циљу успешне реализације планираних циљева, предвиђају се следеће
активности:
1. Припрема за акредитацију и акредитација научноистраживачке делатности
Факултета у складу са захтевом Министарства за науку и заштиту животне средине
Републике Србије.
2. Активности на окончању започетих поступака (нпр. Лабораторија за Термовизију) и
покретање нових поступака за Акредитацију научноистраживачких лабораторија.

3. Активности на опремању
лабораторија.

и осавремењавању постојећих научноистраживачких

4. Активности на опремању постојећих научних лабораторија опремом финансираном
средствима Министарства по конкурсу из 2006 године за набавку капиталне опреме.
5. Активности на поспешивању развоја и организацији рада Иновационог центра
Електронског факултета.
6. Наставак активности за набавку опреме из средстава Министарства за науку и
заштиту животне средине, средстава од реализације међународних пројеката
(TEMPUS; DAAD, WUS и др.), од пројеката других Министарстава, пројеката са
привредом, донација из земље и иностранства и средстава остварених пружањем
услуга и реализацијом закључених уговора са наручиоцима послова.
7. Наставак активности на оспособљавању научних кадрова, посебно млађих
наставника и сарадника у оквиру Програма развоја научноистраживачког подмлатка
Факултета, за самостални научноистраживачки и стручни рад.
8. Наставак сарадње са другим Факултетима и Институтима у Србији, посебно на
Универзитетима у Нишу, Београду, Крагујевцу и Новом Саду у циљу заједничке
реализације научно истраживачких пројеката.
9. Наставак и проширивање научне сарадње са Факултетима и Институтима у региону,
Европи и шире.
10. Наставак реализације постојећих пројеката и пријава по будућим конкурсима за
пројекте Министарства за науку и заштиту животне средине из Програма основних
истраживања, Програма за технолошки развој, Програма енергетске ефикасности и
других Националних програма развоја Републике Србије.
11. Пријава и реализација пројеката у оквиру међународних програма (TEMPUS,
DAAD, WUS, FP7, и др.) по позиву Министарства за науку и заштиту животне
средине и међународних регионалних и других институција.
12. Остваривање услова за укључивање нових истраживача на постојеће пројекте
финансиране од стране Министарства за науку изаштиту животне средине, посебно
нових студената последипломских студија.
13. Успостављање сарадње са привредним организацијама у области пружања
интелектуалних и стручних услуга и реализације заједничких пројеката;
14. Организација и реализација курсева за иновацију знања, научног и стручног
усавршавања и образовања кадрова у привредним и ванпривредним организацијама
као и појединаца.
15. Усмеравање индивидуалног и тимског истраживачког рада у оквиру Центра за
иновативну делатност на развоју нових прототипова и производа и њихову даљу
комерцијализацију.
16. Активности на поспешивању издавачке делатности у области научних и стручних
публикација.

17. Усавршавање кадрова у земљи и иностранству: магистарске студије, Докторске
студије, постдокторске студије, студијски боравци, преко Министарства науке и
заштите животне средине или по позиву из иностранства у оквиру различитих
програма владиних и невладиних организација (DAAD, WUS, итд).
18. Неговање научног подмлатка, почев од уписа изузетно талентованих студената на
основне студије, а посебно водити бригу о студентима последипломских студија.
19. Укључивање студената последипломских студија у постојеће научно-истраживачке
пројекте који се реализују на факултету, посебно укључивање стипендиста
Министарства и истраживача приправника;
20. Организовање докторских студија из ужих научних области за које је Факултет
компетентан.
21. Поспешавање активности на размени студената последипломских студија;
22. Укључивање значајних научника из земље и света као гостујућих професора у
извођењу делова наставе на последипломским студијама (нпр. заједнички програм
из области Софтверског инжењерства на факултетима у Београду, Новом Саду и
Скопљу).
23. Обезбеђивање гостовања еминентних научних радника на Факултету, организовање
њихових научних предавања и консултација са младим научним радницима, од
посебног интереса за реализацију постојећих научно-истраживачких пројеката.
24. Слање студената последипломских студија на усавршавање у афирмисане научне
инсититуције у земљи и иностранству, за оне уже научне области за које се не може
стећи довољно квалитетно научно образовање на Факултету.
25. Стална афирмација научног рада на Факултету;
26. Организација научних скупова (нпр. ТЕЛСИКС, МИЕЛ, ПЕС, ИЦЕСТ, САУМ и
др).
27. Активно учешће наставника, сарадника и студената Факултета на међународним и
националним научним скуповима и симпозијумима.
28. Публиковање научних радова у међународним и националним часописима.
29. Набавка стручне и научне литературе: часописи, научне књиге и базе података.

ЗАКЉУЧАК

Овим Планом су предвиђене активности чија се реализација очекује у наредном
петогодишњем периоду. Део активности спада у категорију дугорочних које ће бити
започете у току 2006/2007 године и настављене и у наредном периоду. Део активности
се може сврстати у категорију сталних активности које немају ограничења по питању
времена и као такве би требале да се нађу и у програмима научноистраживачког рада у
наредном периоду.
Како је по Статуту Електронског факултета научноистраживачки рад основно
право, али и радна обавеза свих наставника, истраживача и сарадника Факултета у
реализацији овог Програма активно учешће узимају сви наставници, истраживачи и
сарадници Електронског факултета.
О спровођењу овог Програма стараће се декан Факултета, односно продекан кога
он овласти.

