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Комуникације и информационе технологије

Управљање системима

Електроенергетика

Електронске компоненте и микросистеми

Електронски факултет у Нишу данас представља врхунску образовну и научноистраживачку организацију
и институцију од посебног друштвеног интереса која успешно прати развој електротехнике и
информационо-комуникационих технологија у свету и као такав представља основу модерне привреде у
оквиру технолошког развоја Републике Србије у 21. веку.
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Електроника

I година заједничка за све
Oсновне академске студије (ОАС)
Студијски програм: Електротехника и рачунарство

Студијски програми свих нивоа студија акредитовани су на српском језику.

Електронске
компоненте и
микросистеми

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
На студијском програму ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И РАЧУНАРСТВО, уз примену високо постављених стандарда
квалитета наставе, образују се студенти за професију инжењера електротехнике и рачунарства у складу са
потребама привреде, економије и друштва у целини.
По завршетку студија добија се звање дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства.
МОДУЛИ
Настава на студијском програму Електротехника и рачунарство организована је у осам семестара (четири
школске године).
Студије карактерише стицање општих инжењерских знања у оквиру прве године (два семестра), а од трећег
семестра студенти могу да бирају уже области у оквиру 6 модула:
•
•
•
•
•
•

•
•

Електроенергетика (ЕЕН);
Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ);
Електроника (ЕЛК) са подмодулима (од четвртог семестра):
Електронска кола и ембедед системи (ЕКЕС) и Мултимедијалне технологије (EМТ);
Рачунарство и информатика (РИИ);
Комуникације и информационе технологије (КИТ) са подмодулима (од петог семестра):
Комуникације и обрада информација (КИК) и Системско инжењерство и радио-комуникације (КСИ) и
Управљање системима (УПС).

ОСНОВНЕ
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Настава на студијском програму реализује се кроз:
•
•
•

обавезне предмете који обухватају неопходна темељна знања,
изборне предмете, којима се проширују и профилишу знања студената из области значајних за поједини модул
или подмодул,
стручну праксу, кроз коју се студент упознаје са најновијим стручно-технолошким сазнањима и елементима
практичног рада, и завршни рад, предвиђен у осмом семестру.

Настава се изводи кроз три основна облика:
•
•
•

предавања,
вежбе и
лабораторијске вежбе.

На предавањима се излаже предвиђено градиво, док се на вежбама анализирају и решавају одговарајући конкретни
проблеми. Лабораторијске вежбе студентима омогућавају стицање практичних знања и инжењерских вештина
везаних за примену инструмената, лабораторијске опреме и софтвера.
Оптерећење студената на курсевима исказује се преко ЕСПБ бодова. Структура студијског програма обезбеђује
равномерно, просечно оптерећење по семестру од 30 ЕСПБ.
Да би завршио студијски програм, студент мора да оствари најмање 240 ЕСПБ.
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Модул РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
Већ више од четрдесет година Електронски факултет образује кадрове из области Рачунарства и информатике. Значајно
искуство, добри кадровски потенцијали, одлична опремљеност, као и чињеница да већина успешног информатичког кадра у
региону потиче са нашег факултета, указују на то да је модул Рачунарство и информатика, чији је носилац Катедра за рачунарство,
прави избор за младе људе жељне знања и добре каријере.
У последњих двадесет година највеће интересовање студената исказано управо за област Рачунарство и информатика..
Приликом израде наставних планова и програма за овај модул, узели смо у обзир потребе рачунарско-информатичке индустрије
у земљи, региону и свету, расположиве кадровске потенцијале на факултету, као и препоруке и искуства колега са светских
универзитета.
Настава на овом модулу се изводи кроз предавања, вежбе и лабораторијске вежбе. Предавања су намењена преношењу
теоријских основа, док се на вежбама и у лабораторији разрађују примери који илуструју предавану материју. Студенти се
током студирања оспособљавају и за самостални и тимски рад кроз домаће задатке, израду семинарских радова, реализацију
тимских пројеката. За извођење наставе користе се рачунари и пројектори, а део наставе се изводи и у рачунарским салама. Као
подршка настави користи се Moodle платформа преко које су доступни наставни материјали за све предмете, постављају се сва
обавештења и обављају неке од активности студената.
Циљ модула Рачунарство и информатика је да студентима обезбеди компетентност за анализу, развој, пројектовање и одржавање
сложених рачунарских система као и за учешће у софтверским пројектима.
Модул Рачунарство и информатика садржи предмете који студентима омогућавају стицање општих и специфичних, теоријских
и практичних знања из области рачунарства и информатике, програмирања, база података и развоја софтвера (Веб, десктоп
и мобилне апликације), рачунарских мрежа и дистрибуираних система, развоја специјализованих информационих система
(географских, медицинских, пословних, система е-Управе и других), рачунарског хардвера и архитектура.
Студентима се нуде садржаји који се односе на процесе анализе, развоја, пројектовања, имплементације и одржавања сложених
софтверских и хардверских система на различитим софтверским и хардверским платформама. Уз припрему за тимски рад на
софтверским производима студенти ће бити спремни да воде пројекте из области софтверског инжењерства.
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ЗАПОШЉАВАЊЕ
Студенти који дипломирају на модулу Рачунарство и информатика успешно налазе место у најпознатијим домаћим и светским
компанијама, јер се нуди велики број послова који захтевају знања везана за пројектовање софтвера и хардвера рачунарских
система, као и за примену информационих технологија.
По завршетку основних академских студија на модулу Рачунарство и информатика дипломирани инжењер је оспособљен за:
•
•
•
•
•

самостални или тимски рад у предузећима која као примарну делатност имају информационе технологије (ИТ), развој
софтвера и/или развој хардвера,
рад у предузећима која имају одељења/секторе за ИТ,
рад у основним и средњим школама на пословима образовања ученика за предмете који се односе на рачунарство и
информатику,
рад у органима државне управе и локалне самоуправе, службама и јавним предузећима које се баве применом
информационих технологија,
самосталне делатности и вођење сопственог бизниса у области ИТ.

Дипломираним студентима Електронски факултет пружа добре могућности за наставак школовања на мастер студијама на
Студијском програму Рачунарство и информатика који се састоји од четири модула: Софтверско инжењерство, Безбедност
рачунарских система, Информациони системи и технологије и Инжењерство података.
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Модул ЕЛЕКТРОНИКА
Модул ЕЛЕКТРОНИКА сачињен је на основу дугогодишњег искуства наставника и сарадника на Катедри за електронику и
очекиваног економског и друштвеног развоја Србије у наредном периоду. Студијски програм овог модула обезбеђују студентима
могућност усвајања знања из различитих области електронике. Велики број изборних предмета омогућава да сваки студент
нијансира свој стручни профил према личним потребама и афинитетима. Настава се изводи у девет савремених лабораторија,
а методолошки је постављена тако да студенти уче кроз практично решавање постављених задатака. Током студија, код
студената се развијају способности за самосталан рад, као и спремност за учешће у различитим тимовима сложенијих
мултидисциплинарних пројеката. Према садржају програма овај модул препознатљив је на многим светским универзитетима,
због чега ће студенти који заврше овај модул моћи лако да наставе своје образовање на неком од њих. Дипломирани студенти
са модула Електроника потребни су свим индустријским гранама и то као водећи инжењери у развоју и производњи уређаја
широке потрошње, и као инжењери који се баве одржавањем у свим осталим гранама. Поред тога, њихове услуге неопходне
су у видео и ТВ продукцији, здравству, војсци, трговини, научноистраживачким центрима, и свуда где се производња базира на
примени савремених електронских уређаја.
У оквиру модула Електроника од четвртог семестра постоје два подмодула:
•
•

Електронска кола и ембедед системи (EКEС)
Мултимедијалне технологије (EМТ)

ЕЛЕКТРОНСКА КОЛА И ЕМБЕДЕД СИСТЕМИ
Овај подмодул има за циљ да оспособи студенте за развој, пројектовање, моделирање, конструкцију, примену, тестирање и
дијагностику електронских кола и система, као и посебну област која се односи на рачунаре уграђене у сложеније системе који
имају директну интеракцију са физичким светом. Ови уређаји се примењују у индустрији, медицини, професионалној електроници,
транспорту, комуникацијама, енергетској електроници, електроници широке потрошње, војној индустрији, итд. Студенти овог
подмодула су компетентни да пројектују, производе и одржавају хардвер, пројектују хардвер и софтвер за емебедед системе
засноване на савременим микоропроцесорима и осталим ресурсима (меморија, улазно/излазни интерфејси, итд.) до система
на чипу.
Студент на подмодулу Електронска кола и ембедед системи овалдаће следећим теоријским и практичним знањима:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Пројектовање аналогних и дигиталних интегрисаних кола
(Menthor graphics)
Пројектовање штампаних кола (Altium)
Рачунарске/микропроцесорске архитектуре (од
микроконтролера до мултипроцесорских система на чипу)
Програмирање ембедед система (асемблер, С, Јава)
Пројектовање дигиталног хардвера (VHDL, FPGA)
Пренос података и умрежавање (од SPI до TCP/IP и
бежичних протокола)
Технике прикупљанја и конверзије физичких величина
(сензори/претварачи, A/D и D/A конвертори)
Развој виртуелних мерних инструмената (Labview)
Тестирање, дијагностика и верификација кола и система
Електромедицина

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Аутоелектроника
Програмирање индустријских контролера
Извори за напајање и обновљиви извори енергије
Симулација и оптимизација електронских кола и система
Изучавање језика за опис хардвера HDL (VHDL, VHDL-AMS)
Рад у Linux оперативном систему
Пројектовање хардвера и софтвера система који раде у
реалном времену
Аудио/видео уређаји
Мобилни уређаји
Знања из области безбедносних система
Пројектовање за животну средину
Примена вештачке интелигенције у инжењерству
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Планови о великим инвестицијама у овој области науке и технологије, могућност за стручно усавршавање кроз програм мастер
студија, као и могућност посете домаћим и иностраним партнерима ради реализације пројеката и праксе, одлични су разлози за
избор овог подмодула.
МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Програм подмодула Мултимедијалне технологије представља комбинацију инжењерских и уметничких садржаја. Припрема
студенте за рад у креативним индустријама креирања видео игара, 3Д моделирања, визуелизација, анимације, виртуелне
реалности. Студенти се образују из области Веб технологија, графичког дизајна и фотографије. Уче се технике рада са камером,
монтажа и израда специјалних видео ефеката за телевизију и филм. Такође, проучава се акустика као и технике аудио продукције
у музици и филму. Студенти стичу базична знања из дигиталне обраде сигнала, ТВ система и других мултимедијалних система.
На крају, ту је и широко применљиво знање из области рачунарских мрежа.
Електронски факултет и Катедра за електронику су међу првима у Србији увели овакав студијски програм још 2004. године. Са
дугогодишњим искуством, као и на основу блиских веза са креативном индустријом, подмодул Мултимедијалне технологије,
осим основа електронике и програмирања, образује студенте за области
•
•
•
•
•
•
•
•

Фотографија
Графички дизајн
Студијска аудиотехника
Аудио продукција
Камера и монтажа
Видео продукција
3Д моделовање и анимација
Виртуелна реалност

•
•
•
•
•
•
•

Интернет и веб технологије
Рачунарске игре
Мултимедијални системи
ТВ системи
Дигитална обрада слике
Дигитална обрада сигнала
Рачунарске мреже
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Модул КОМУНИКАЦИЈЕ
И ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Савремени свет и модерне електронске комуникације се не могу замислити без Интернета и комуникационо-информационих
система попут мобилних система четврте и пете генерације, оптичких система за брз и поуздан пренос информација, сателитских
и радио-дифузних система, рачунарских мрежа, бежичних сензорских мрежа, радара и других бежичних комуникaционих система.
Све већа потребa за новим профилима инжењера комуникациних и информационих технологија, као и нови приступ
високошколском образовању који задовољава високе европске стандарде и следи светске трендове наметнули су увођење
новог модула под називом Комуникације и информационе технологије у студијски програм Електротехника и рачунарство.
Студијски програм модула Комуникације и информационе технологије обезбеђује теоријска и практична знања из области
комуникационо-информационих мрежа, система и технологија, најсавременјих техника преноса, обраде и заштите информација,
технологија базираних на звуку, системског инжењерства и радио-комуникација. Такође се студентима омогућава да овладају
одговарајућим софтверским алатима, релевантним програмским језицима и вештинама програмирања и примене их у
наведеним областима. Студенти овог модула ће стећи довољно компетенција за праћење брзог технолошког развоја и трендова
у области комуникација и информационих технологија.
користе за електронске комуникације;
Софверски алати и развој апликација за примену у
комуникационо-информационим системима.

АКО СТЕ:
• Вредни, упорни, способни и креативни

•

И АКО ВАС ИНТЕРЕСУЈУ:
• Мобилне, сателитске, оптичке и мултимедијалне
комуникације;
• Бежичне комуникационе технологије у светлу будућих
комуникационо-информационих система пете гeнерације
(5G система);
• Интернет и приступ његовим сервисима преко рачунара,
телефона и других паметних уређаја;
• Савремени комуникациони и информациони системи
засновани на Интернету ствари (Internet of Things) и
развој паметних комуникационих система и паметних
градова;
• Микроталасна техника и њена примена у
телекомуникационим системима, индустрији, науци и
медицини;
• Рачунарске мреже и пословни информациони системи;
• Примена вештачке интелигенције и машинског учења
у обради сигнала (говора и слике) и пројектовању и
анализи рада комуникационо-информационих система;
• Пројектовање и практична реализација уређаја који се

НУДИМО ВАМ:
• Учење по најсавременијим програмима који су
компатибилни са студијским програмима универзитета
Европске Уније;
• Усвајање најновијих практичних инжењерских знања
и вештина по светским стандардима у области
електронских комуникација и информационих
технологија;
• Практичан рад са најсавременијом опремом у
високотехнолошки опремљеним лабораторијама;
• Креативно, инспиративно и високопрофесионално
окружење за едукативни рад;
• Приступ најновијим књигама и часописима ради
додатног проширивања знања према жељама и
афинитетима студената у области информационих и
комуникационих технологија;
• Прилику да стекнете искуство у научно-истраживачком
раду и узмете учешће на научним и стручним
конференцијама.
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У циљу ужестручног профилисања студената у оквиру модула Комуникације и информационе технологије оформљени су следећи
подмодули:
Комуникације и обрада информација који студентима нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационокомуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација, као и
М2М и интернета повезаних уређаја. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених
комуникационих технологија укључујући сензорске и оптичке мреже, машинско учење у обради информација, кодовање и
компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих платформи и софтверскохардверски интерфејс.
Системско инжењерство и радио-комуникације који нуди потребна знања везана за системско инжењерство савремених
комуникационо-информационих система. Посебна пажња посвећена је усвајању теоријских и практичних знања која се односе
на микроталасну технику, мобилне мреже, сателитске, радиодифузне, кабловске, оптичке и аудио и видео системе, примену
антена у системима бежичних комуникација, примену елемената вештачке интелигенције у комуникационим системима,
Интернет ствари и паметне комуникационе системе као и на рачунарске мреже и IP (Internet Protocol) комуникационе архитектуре
за приступ Интернет сервисима. Студенти се оспособљавају за развој, успостављање, анализу рада и одржавање наведених
мрежа, система и услуга коришћењем савремених информационо-комуникационих технологија.
МОГУЋНОСТ ЗАПОШЉАВАЊА
Захваљујући знањима и вештинама које студенти стичу студирањем на модулу Комуникације и информационе технологије, овај
модул нуди широк спектар могућности запошњавања. Послодавци који запошљавају инжењере који заврше овај модул су:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

домаће и стране компаније за развој и производњу комуникационо-информационе опреме,
домаћа и страна предузећа за пројектовање, инсталацију и одржавање информационo- комуникационих мрежа и система,
мала и средња предузећа за развој софтвера намењених тржишту комуникационо-информационих технологија,
оператoри мобилних, кабловских и интернет сервиса,
велика јавна предузећа (нпр. Телеком Србија, Електропривреда Србије, Путеви Србије),
акционарска друштва за проверу квалитета производа намењених комуникационо-информационом сектору,
образовне институције (нпр. стручне школе, факултети)
научно-истраживачки институти (нпр. ИРИТЕЛ, ИМТЕЛ, Mатематички институт САНУ, РТ-РК, Институт Михајло Пупин),
иновативне компаније у оквиру научно-технолошких паркова,
републичке агенције (нпр. РАТЕЛ - Регулаторна агенција за електронске комуникације и поштанске услуге).
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Модул УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
У оквиру модула Управљање системима будући инжењери се оспособљавају за пројектовање, реализацију и примену система
за управљање коришћењем савремених рачунара, микроконтролера и дигиталних процесора сигнала. Током школовања,
студенти стичу знања из рачунарске технике и информатике, електронике, система аутоматског управљања, роботике, мерења,
енергетике и телекомуникација. Омогућено је практично образовање и усавршавање у областима примене микропроцесора и
микроконтролера, програмабилних логичких контролера, робота и манипулатора, система с вештачком интелигенцијом, уређаја
за мерење и аквизицију података, специјализованих рачунарских система за уградњу, као и великих рачунарских система у
управљању сложеним процесима. Овај модул омогућава дипломираним инжењерима запошљавање у свим гранама индустрије,
енергетике, рударства, грађевинарства, као и у комуналној привреди и услужним делатностима.
ПРЕДНОСТИ СТУДИРАЊА НА МОДУЛУ УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
•
•
•
•
•
•
•

Модул је прилагођен светским стандардима студирања у овој области.
Студије су компатибилне са студијама на универзитетима у Европској Унији.
Постоји могућност обављања стручне праксе и усавршавања у иностранству.
Студенти се у потпуности оспособљавају за практичан рад у модерним лабораторијама које су опремљене савременим
училима и рачунарима.
Омогућено је укључивање студената у пројектовање и реализацију практичних управљачких система у оквиру бројних
технолошких пројеката.
Свим студентима који заврше овај модул обезбеђен је наставак студија на мастер студијском програму Управљање
системима који се састоји од два модула: Аутоматско управљање и Рачунарско управљање системима и мерна техника.
Након завршетка мастер академских студија студенти могу да наставе своје даље школовање и усавршавање на докторским
студијама Електронског факултета у Нишу из области управљања системима.

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ
Захваљујући структури модула Управљање системима, студентима је омогућено да избором одговарајућих предмета, сами
креирају свој образовни, односно инжењерски профил. У првих пет семестара студија, студенти слушају базичне предмете из
готово свих области електротехнике и рачунарства, да би од 5. семестра, започели похађање и изборних предмета у складу с
личним афинитетима и жељама. У свакој групи изборних предмета постоје курсеви из рачунарства и информатике, енергетике,
електронике и телекомуникација, као и курсеви из области аутомобилске индустрије и биомедицинског инжењеринга.
Доминантним избором предмета из неке од ових области, студенти ближе одређују свој образовни профил и компетенције. Тако
на пример, избором предмета из рачунарства и информатике, дипломирани студенти постају дипломирани инжењери образовног
профила аутоматике, рачунарства и информатике. Избором предмета из електронике, они постају дипломирани инжењери
образовног профила аутоматике и електронике, итд. На овај начин, повећава се њихова конкурентност при запошљавају, а
проширује се и скуп делатности у којима могу да пронађу запослење.
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ЗАПОШЉАВАЊЕ
Након завршетка студија на модулу Управљање системима, дипломирани инжењери оспособљени су за рад на различитим
пословима у готово свим секторима привреде, као што су:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

пројектовање, реализација и имплементација система аутоматског управљања у индустрији, рударству и енергетици:
ваљаонице, железаре, термоелектране и хидроелектране, петрохемијска индустрија (рафинерије, нафтоводи и гасоводи),
хемијска, фармацеутска, дрвна, гумарска, прехрамбена, дуванска, текстилна индустрија, транспорт материјала, флуида
и друго;
примена робота у металској, текстилној, гумарској и аутомобилској индустрији, као и робота за рад у опасним срединама;
пројектовање, реализација и имплементација система аутоматског управљања у аутомобилској индустрији;
примена управљачких рачунарских система у грађевинарству при аутоматизацији система за напајање електричном
енергијом, система водоснабдевања, безбедности и противпожарне заштите, као и у управљању лифтовима, осветљењем,
вентилацијом и паркингом;
биомедицински инжењеринг;
пројектовање, реализација и имплементација управљачких рачунарских система за уградњу у системима за тестирање
возила, уређајима у домаћинству, медицинским уређајима, управљачким уређајима у возилима;
пројектовање, реализација и имплементација управљачких система у војној индустрији: ракетни системи, радарски системи,
системи за обавештавање и навођење, уграђени рачунарски системи у војним оруђима;
управљање саобраћајем: аутоматско управљање друмским и железничким саобраћајем (семафори, централизовано
управљање саобраћајем у градовима, аутоматизоване железничке станице, безбедносни системи у железничком саобраћају);
рачунарско управљање постројењима у удаљеним објектима: системи за водоснабдевање, топлане, системи за пренос
електричне енергије и разводна постројења, системи за прикупљање података и обавештавање (противпожарна заштита,
противградна заштита, мерење еколошких параметара средине);
аутоматизација у пољопривреди (управљање системима за наводњавање, аутоматизација процеса у стакленицима и
пластеницима, процеса сушења и складиштења, управљање процесима у сточарској производњи, пројектовање и примена
система аутоматског управљања на пољопривредним машинама, препознавање облика, примена робота у пољопривреди);
аутоматизација у услужним делатностима: градске управе, банке, поште, електронски медији, аеродроми, метрои.
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Модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Електроенергетика је област електротехнике у оквиру које се изучавају производња, пренос, дистрибуција и коришћење
електричне енергије.
Неопходна знања из области производње, преноса и дистрибуције електричне енергије омогућавају праћење актуелних трендова
везаних за оптимално коришћење енергетских ресурса, планирање и експлоатацију мрежа и постројења, развој енергетских
“паметних” мрежа, димензионисање опреме, квалитет електричне енергије, обновљиве изворе енергије, тржиште електричне
енергије, итд.
Из области електричних машина изучавају се основни принципи и карактеристике од интереса за конкретне примене у
електромоторним погонима, електричним возилима и вучи. Знања из области енергетске електронике омогућавају проширење
инжењерских вештина у практичној примени модерних регулисаних погона. Коришћење рачунарских програма у фази
пројектовања, али и тестирања погона је један од актуелних светских трендова у електроенергетици.
Уз одабрана знања из области аутоматике, енергетске електронике, електричних мерења и рачунарства, будући инжењери биће
способни да се укључе у пројектовање, изградњу и одржавање најсавременије индустријске опреме.
Висок академски ниво знања омогућава наставак образовања кроз мастер и докторске студије на нашем Факултету, али и на
иностраним универзитетима, равноправно са студентима било ког факултета у свету.
СТРУЧНОСТ
Подручје рада за које се оспособљавају студенти на основним академским студијама модула Електроенергетика обухвата:
•
•
•
•
•

пројектовање, одржавање и испитивање електричних инсталација свих нивоа сложености (инсталације у зградама и
индустријским погонима);
планирање, пројектовање, реализација и експлоатација преносних и дистрибутивних мрежа, расклопних постројења,
дистрибутивних трансформаторских станица, надземних и кабловских мрежа, дистрибуираних извора енергије;
пројектовање електромоторних погона и постројења;
аутоматско управљање електромоторним погонима и електричним машинама;
планирање и оптимално коришћење енергетских ресурса.

Инжењери електроенергетике имају широке могућности избора поља свог рада. Тренд и перспектива развоја ове области у
свету и код нас, гарантују инжењерима електроенергетике запослење, као и избор области рада према склоностима и жељама.
Пратећи светске трендове наши дипломирани инжењери су способни за тимски, али и самостални рад у земљи и иностранству.
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ШТА ВАМ ПРУЖА МОДУЛ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА?
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

практична, инжењерска знања и вештине
широке могућности запошљавања у земљи и свету
могућност за самостални рад у струци
практичне вежбе у модерним лабораторијама
стручне посете електроенергетским објектима
савремени наставни програм и актуелна светска знања
мултидисциплинарност

МОГУЋНОСТ ЗАПОСЛЕЊА
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪
▪▪

индустрија: инжењери одржавања, надзор, контрола и управљање производним процесима, систем инжењери, железница
пројектантске фирме: пројектанти електроенергетских постројења, електромоторних погона, електричних инсталација,
дистрибуираних извора енергије
електропривреда: електродистрибуције, хидро и термоелектране, диспечерски центри
просвета: техничке и стручне школе, више школе и факултети
јавна предузећа
инспекцијске службе
самостални бизнис
развојни институти и предузећа која се баве напредним технологијама

Дипломирани инжењери електроенергетике запослени су у земљи: Zumtobel Group, Johnson Electric, Електромрежа Србије,
Електродистрибуције Ниш, Лесковац, Врање, Крушевац, Пирот, Бор, Железница, РТБ Бор, Железара Смедерево, НИС, Телеком
Србија, Универзитет у Нишу, Air Serbia, средње школе, пројектантски бирои, Електротехнички институт “Никола Тесла”,
Енергопројект, Schneider Electric Serbia, Mikro Kontrol, МУП, Градске управе, Philip Morris Operations a.d. Ниш, Knauf Insulation,
Хидроелектране: Ђердап I и II, Пирот; РТБ Бор, Телеком Србија, Telenor, Jura, Leoni, Fiat аutomobili Srbija, Tigar Tyres, Coopertire &
Rubber Company Serbia итд.
Инжењери електроенергетике нашли су своје место и у иностранству у компанијама из области енергетике, у индустрији, на
универзитетима, у истраживачким институтима: Danfoss, UTC Aerospace Systems, Schneider Electric, Siemens, Alstom, University of
Edinburgh, ABB, IMMS, Northeastern University, Turbomach, ZKC (BiH), ...

Основне академске студије

Модул ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ
И МИКРОСИСТЕМИ
Модул Електронске компоненте и микросистеми (ЕКМ) је прави избор уколико волите реално инжењерство. Програм модула
ЕКМ има за циљ да стекнете знање и звање и развијете вештине тако да можете да обављате, самостално или у тиму, сложене
задатке који ће бити пред вама. Акценат се ставља на практичну примену знања у области пројектовања и имплементације
микроелектронских компонената и микросистема. Стална модернизација лабораторија и континуирано усавршавање наставног
кадра Катедре за микроелектронику, која је носилац модула ЕКМ, довела је до формирања модерне школе за инжењере.
Ако су у вашој сфери интересовања аналогна и дигитална микроелектроника, примена полупроводничких компонената,
микроконтролери и системи са уграђеним софтвером, сензори, пројектовање штампаних плоча, ово је право место за вас. На
часовима предавања научићете теоријске основе из ових области, док ћете на вежбама симулирати и практично реализовати
кола и то од једноставних диодних исправљача до сложених уређаја за прикупљање и обраду података.
Такође можете стећи знања из области моделирања и карактеризације микроелектронских компонената, примењене
физике, као и нових материјала и технологија. Пуно пажње поклања се пројектовању система заснованом на обновљивим
изворима енергије. Бићете у прилици да се упознате са нанотехнологијама и напредним решењима у области микросистема и
програмабилних система на чипу.
Одлични услови за рад у лабораторијама (опрема најновије генерације за извођење наставе по европским стандардима), као и
посвећеност наставника и сарадника, учиниће да се на факултету осећате како код куће. У лабораторијама се увек могу наћи групе
студената који реализују конкретне задатке. Имаћете прилике да се укључите у научноистраживачки рад и учествујете у раду
конференције студентских пројеката IEEESTEC, сазнате о напредним решењима у области микроелектронике на међународној
конференцији MIEL. Постаћете чланови удружења IEEE. У оквиру стручних екскурзија посетићете фабрике штамапних плоча и
каблова. По програмским садржајима модул ЕКМ је компатибилан са сличним смеровима на водећим европским универзитетима
што омогућава учешће у студентским разменама.
Мултидисциплинарна знања којима инжењери овог модула овладавају омогућавају им пројектовање и реализацију
микроелектронских система за примену у свим областима индустрије, што пут до радног места чини лакшим. Посао можете
потражити у свакој компанији која се бави пројектовањем, производњом и сервисом микроелектронских уређаја и система.
Инжењери који су завршили овај модул сада раде у многим предузећима која се баве пројектовањем и производњом, како у
земљи тако и у иностранству.

Основне академске студије

* Овај постер је информативног карактера.
Детаљне информације потражите на званичном
сајту факултета.

Модул: УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
Изборни блок УПС 1

Математички методи
Математичке основе теорије система

Изборни блок УПС 2

Софтвер за симулацију динамичких
система
Увод у базе података
Електричне машине
Обновљиви извори енергије
РФ електроника
Телекомуникације
Електрична кола

Изборни блок УПС 3

Мерење неелектричних величина
Електронска мерења

Изборни блок УПС 4

Напредне технике моделирања
динамичких система

Софтверско инжењерство
Сензори, претварачи и актуатори
Мерења у медицини
Основи енергетске електронике
Дигитална обрада сигнала
Теорија информација и примене
Кабловски и оптички комуникациони
системи
Електричне инсталације и осветљење
Електромагнетика-одабрана
поглавља

Изборни блок УПС 5

Оптимално управљање
Основе предиктивног управљања

Изборни блок УПС 6

Рачунарски мерно-информациони
системи у индустрији
Мерењa у електроенергетици

Изборни блок УПС 7

Web програмирање
Серво системи
Електроенергетски претварачи
Дискретна математика
Соларне компоненте и системи
Пројектовање штампаних плоча
Аутоелектроника
Технике прикупљања и конверзије
података
Дигитална обрада слике
Бежични комуникациони системи
Мреже и протоколи
Електромоторни погони
Електромагнетна компатибилност
уређаја и система

Изборни блок УПС 8

Пословне комуникације
Инжењерско образовање и одрживи

развој
Инжењерска етика
Инжењерско предузетништво

Изборни блок УПС 9

Управљачки системи у аутоиндустрији
Развој мобилних апликација и
сервиса
Интернет ствари
Мерења у екологији
Тестирање у производњи
Мерење квалитета електричне
енергије
Вероватноћа и статистика
Медицинска електроника
Извори напона напајања
Термовизија
Модулационе технике
Оптичке комуникације

Модул: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Изборни блок РА

Логичко пројектовање
Дигитална електроника

Изборни блок МП

Матрична израчунавања
Теорија графова
Нумерички алгоритми
Вероватноћа и статистика
Геометријски методи и примене

Изборни блок РБ

Увод у теорију игара
Основи анализе сигнала и система

Пројектовање и анализа алгоритама

Изборни блок РЦ

Интернет ствари
Интеракција човек-рачунар
Системи база података
Развој веб и вишеплатформских
апликација
Развој мобилних апликација и
сервиса
Системско програмирање

Изборни блок РД

Пројектовање рачунарских мрежа

Пројектовање рачунарског хардвера
Заштита информација
Напредне базе података
Архитектура и пројектовање софтвера
Тестирање и квалитет софтвера
Технологије за подршку учењу
Основи управљања системима
Рачунарски вид

Изборни блок РЕ

Мултимедијални системи
Информационе технологије и системи
Интернет ствари и сервиса
Мерни системи засновани на

микрорачунарима
Инжењерство података и знања
Машинска интелигенција у логичким
играма
Претраживање информација
Методи и системи за обраду сигнала
Мобилни комуникациони системи

Изборни блок ДП

Управљање пројектима
Социјални, правни и етички аспекти
информатике
Пословне комуникације

Модул: КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Изборни блок КИТ1

Основе објектно оријентисаног
програмирања
Основи електронике

Изборни блок КИТ2

Примењена електромагнетика
Структуре података и алгоритми

Изборни блок КИТ3

Компоненте за телекомуникације
Метрологија електричних величина
Вероватноћа и статистика

Изборни блок КИК1

Интернет интелигентних објеката
Програмирање развојних платформи

Изборни блок КИК2

Архитектуре дигиталних система
М2М комуникација
Бежичне комуникационе технологије

Изборни блок КИК3

Софтверско-хардверски интерфејс у
телекомуникационим платформама
Машинско учење у комуникацијама
Нумерички алгоритми
Теорија графова

Изборни блок КИК4

Фуријеова анализа са применама

Анализа и компресија података
Говорне комуникације
Аутоматика

Изборни блок КИК5

Пословне комуникације
Инжењерско предузетништво
Креативна лабораторија

Изборни блок КИК6
Сензорске мреже
Антене и простирање
VoIP
Web програмирање

Изборни блок КИК7

Оптичке мреже
Радарска техника и радиолокација
Аудио и видео системи
Сателитске телекомуникације

Изборни блок КИК8

Увод у базе података
Рачунарске игре
Основе мехатронике
Рачунарски системи за аквизицију
података

Изборни блок КИК9

Моделовање и симулација
телекомуникационих система
Широкопојасне телекомуникације

Развој мобилних апликација и
сервиса
Математичке основе статистичког
учења

Изборни блок КИК10

Случајни процеси у системима
Вештачка интелигенција у обради
сигнала
Напредна РФ интегрисана кола
Дигитална обрада слике

Изборни блок КСИ1

Обрада сигнала
Развој апликација за комуникационе
системе
Увод у базе података
Web програмирање
Основе објектно оријентисаног
програмирања

Изборни блок КСИ2

Микроконтролери и примена у
комуникацијама
Радиодифузни системи и технологије
Теорија информација и примене
Структуре података и алгоритми
Електричне инсталације и осветљење
Аутоматика

Изборни блок КСИ3
Пословне комуникације

Предузетништво и управљање
пројектима
Креативна лабораторија

Изборни блок КСИ4

Рачунарске комуникације и приступ
Интернету II
Аудио и видео системи
Развој апликација за комуникационе
системе
Wеб програмирање
Увод у базе података
Архитектура и пројектовање софтвера
Увод у роботику
Обновљиви извори енергије

Изборни блок КСИ5

Дигитални TВ пријемници и сервиси
Примена вештачких неуронских
мрежа у РФ комуникационим
системима
Програмирање комуникационог
хардвера
Заштита од РФ и микроталасног
зрачења
Микроконтролери и примена у
комуникацијама
Развој мобилних апликација и
сервиса

Постер

Модул: ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМПОНЕНТЕ И МИКРОСИСТЕМИ
Изборни блок ЕКМ1

Електронска физика чврстог тела
Компоненте за телекомуникације
Основи квантне и статистичке физике
Карактеризација материјала
Телекомуникације
Нумеричка математика

Изборни блок ЕКМ2

Обновљиви извори енергије
Мерења у микроелектроници
Дозиметрија и дозиметри
Примењена електромагнетика
Основе објектно оријентисаног
програмирања

Основе мехатронике
Диференцијалне једначине

Изборни блок ЕКМ3

Моделирање и симулација
микроелектронских кола
Поузданост микроелектронских
компонената
Технологије 3Д штампе
Микроталасна техника и електроника
Оптоелектронске компоненте

Изборни блок ЕКМ4

Соларне компоненте и системи
Комуникациони протоколи за пренос

података
Програмабилни логички контролери
Пројектовање програмабилних
компонената
Увод у базе података
Пројектовање VLSI
Аутоелектроника
Дигитални ТВ системи и сервиси

Изборни блок ЕКМ6

Изборни блок ЕКМ5

Изборни блок ЕКМ7

Инжењерско образовање и одрживи
развој
Пословне комуникације
Инжењерско предузетништво

Нанотехнологије
Аутономни микросистеми
Пројектовање материјала за
електронику
Пројектовање интегрисаних кола
Термовизија
Протоколи за сензорске мреже
Виртуелна инструментација
Техничка документација
Управљање пројектом
Управљање подацима

Модул: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Изборни блок ЕЕН1

Основи електронике
Основе објектно-оријентисаног
програмирања

Изборни блок ЕЕН2

Електротехнички материјали
Мерења у електроенергетици
Моделирање и симулација
динамичких система
Мехатроника
Организација рачунарских система

Изборни блок ЕЕН3

Електроенергетске компоненте
Електронска мерења
Идентификација система

Изборни блок ЕЕН4

Квалитет електричне енергије
Управљање процесима
Увод у базе података

Изборни блок ЕЕН5

Електроенергетска кабловска техника
Нумеричка анализа
Микроконтролери

Изборни блок ЕЕН6

Електроенергетски претварачи
Електрична вуча и возила
Прелазни процеси у електричним
машинама
Системи аутоматског управљања
Дистрибуирана производња
електричне енергије
Програмабилни логички контролери

Изборни блок ЕЕН7

Инжењерско образовање и одрживи
развој

Пословне комуникације

Изборни блок ЕЕН8

Пројектовање електромоторних
погона
Извори напона напајања
Уземљивачи
Специјалне електричне машине
Техника високог напона
Индустријски системи за мерење и
контролу

Модул: ЕЛЕКТРОНИКА
Изборни блок 4A

Телекомуникације
Метрологија електричних величина
Нумеричка математика

Изборни блок 5Б

Технике прикупљања и конверзије
података
Обновљиви извори енергије
Обрада аудио и музичког сигнала

Изборни блок 7А

Пословне комуникације
Инжењерско образовање и одрживи
развој

Изборни блок 7Д
ТВ системи
Веб технологије 2
Аудио продукција

Аутоелектроника
Програмирање мобилних уређаја
Соларне компоненте и системи
Примењена електромагнетика
Основе мехатронике
Увод у роботику
Програмабилни логички контролери

Изборни блок 8Ц

Рачунарске игре 2
Виртуелна реалност
Графички дизајн
Пројектовање рачунарских мрежа
Термовизија
Бежичне мреже и уређаји
Мобилни комуникациони системи
Кабловски и оптички комуникациони
системи
Интернет ствари
SCADA системи

Изборни блок 5А

Микропроцесорска техника
Аналогна интегрисана кола

Изборни блок 6А

Пројектовање дигиталних система
Виртуелни инструменти

Изборни блок 6Б

Медицинска електроника
Пројектовање аналогних
интегрисаних кола
Аутоматско управљање

Изборни блок 7Б

Системи за рад у реалном времену
Тестирање електронских кола

Изборни блок 7Ц

Аутоелектроника
Програмирање мобилних уређаја

Језици за моделовање хардвера
Електроенергетски претварачи
Соларне компоненте и системи
Основе мехатронике
Увод у роботику
Програмабилни логички контролери

Изборни блок 8А

Бежичне мреже и уређаји
Пројектовање електронских система

Изборни блок 8Б

Програмирање АРМ контролера
Термовизија
Извори напона напајања
Мобилни комуникациони системи
Интернет ствари
SCADA системи

МАСТЕР
АКАДЕМСКЕ
СТУДИЈЕ
Мастер академске студије на Електронском факултету трају два
семестра (годину дана) током којих студент стиче најмање 60 ЕСПБ.
На овај студијски програм се могу уписати само кандидати који су
на основним студијама стекли најмање 240 ЕСПБ бодова и то на
Електронском или неком другом сродном факултету.
Укупан број бодова потребан за стицање академског назива мастер
инжењер је 300 ЕСПБ.
У оквиру мастер академских студија, постоје следећи
студијски програми:
•
•
•
•
•

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
КОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ

Мастер академске студије

РАЧУНАРСТВО И
ИНФОРМАТИКА
Сврха Студијског програма Рачунарство и информатика мастер академских студија на Електронском факултету у Нишу је
образовање студената за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике и рачунарства, који ће у току судија
стећи врхунска знања из области рачунарства и информатике.
Студијски програм Рачунарство и информатика има 4 модула:
•
•
•
•

Софтверско инжењерство,
Безбедност рачунарских система,
Информациони системи и технологије, и
Инжењерство података

Током студија студент мора да положе седам курсева од којих је 5 у првом семестру и 2 у другом. Студент бира 7 курсева из
широког списка изборних предмета од којих су најмање 4 курса специфична за модул који је студент изабрао. Студенти имају
обавезу да реализују самостални истраживачки рад у оба семестра, у другом семестру стручну праксу у некој од фирми које у
својој делатности имају рачунарство и ИТ, и на крају да ураде мастер рад.
На овом студијском програму студентима се нуде предмети који омогућавају стицање знања за анализу, развој, пројектовање,
безбедност и одржавање сложених рачунарских система, за вођење и учешће у софтверским пројектима, или за бављење
научним радом. Тако образовани стручњаци треба да буду способни да се брзо уклопе у тимски рад, као и да имају способности
за презентовање својих резултата стручној, научној и широј јавности.
Додатни циљ студијског програма је да обезбеди знања која су неопходна за праћење најновијих научних достигнућа и брзог
технолошког развоја у областима Софтверског инжењерства, Безбедности рачунарских система, Информационих система и
технологија, и Инжењерства података. Циљ је да студенти добију високе компетенције и академске вештине, као и да стекну
спремност да се стално образују и напредују.
По завршетку мастер академских студија на студијском програму Рачунарство и информатика мастер инжењер је оспособљен
да обавља следеће послове:
•
•
•

самостални или тимски рад у рачунарској и софтверској индустрији на развоју и одржавању сложених система и производа;
тимски рад на развојним и истраживачким пројектима развојних центара, института и других академских установа у
области рачунарства и информатике;
рад на адекватним пословима у образовању у области рачунарства и информатике у средњим школама или у високошколским
установама (сарадници у настави).

Мастер академске студије

КОМУНИКАЦИЈЕ И
ИНФОРМАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Сврха студијског програма Комуникације и информационе технологије је образовање студената за професију мастер инжењера
електротехнике и рачунарства у области комуникација и информационих технологија. Мастер инжењер завршетком овог
студијског програма стиче висококомпетентна знања која омогућавају лако укључивање у савремено тржиште рада, као и даље
образовање и праћење развоја савремених технологија.
Циљеви студијског програма Комуникације и информационе технологије обухватају овладавање знањима из области
пројектовања савремених комуникационо-информационих система, склопова и уређаја, технологија преноса и обраде
информација, примене вештачке интелигенције у савременим електронским комуникацијама итд. Студентима се омогућава да
стекну потребна знања о примени научних метода у ужем подручју истраживања, како би се оспособили за креативно решавање
комплексних проблема из праксе, односно за даљи научно-истраживачки рад. Поред тога, циљеви овог студијског програма
укључују развој способности за креативност, критичко мишљење, тимски рад и презентовање резултата.
У циљу ужестручног профилисања студената у оквиру овог студијског програма оформљени су следећи модули:

•

Комуникације и обрада информација, који нуди богата теоријска и практична знања о савременим информационокомуникационим технологијама и системима примењеним у области мобилних, сателитских и оптичких комуникација,
као и М2М и ИоТ. Студенти се оспособљавају да решавају конкретне инжењерске проблеме из савремених технологија
укључујући сензорске и оптичке мреже, примене машинског учења и вештачке интелигенције у обради информација,
кодовање и компресију, заштиту информација, технологије базиране на звуку, програмирање комуникационих
платформи и софтверско-хардверски интерфејс.

•

Системско инжењерство и радио-комуникације, који нуди знања везана за системско инжењерство савремених
комуникационо-информационих система (мобилне мреже, сателитски, радио-дифузни, кабловски и оптички системи,
паметни системи, приступне и локалне мреже итд.). Студенти се оспособљавају за пројектовање комуникационих
мрежа, система и сервиса, успостављање рачунарских мрежа и пројектовање IP архитектура за приступ Интернету,
примену вештачке интелигенцијe, адаптивних антена и ИоТ у реализацији паметних комуникационих система,
пројектовање аудио и видео система, примену техника бежичног преноса енергије и анализу електромагнетске
компатибилности.

Професионална каријера мастер инжењера у области комуникација и информационих технологија могућа је у домаћим и страним
компанијама за пројектовање, инсталацију и одржавање информационo-комуникационих мрежа и система, компанијама које
се баве развојем и производњом комуникационе опреме, код оператoра мобилних, кабловских и интернет сервиса, у јавним
предузећима, научно-истраживачким институтима, образовним институцијама и слично.

Мастер академске студије

УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМИМА

На мастер студијском програму Управљање системима, сачињеном од два модула Аутоматско управљање и Рачунарско
управљање системима и мерна техника, будући мастер инжењери се оспособљавају за креирање, пројектовање и реализацију
савремених система за управљање, као и за примену рачунарске и мерне технике у управљању сложеним технолошким
процесима. Сврха студијског програма је образовање студената за стицање академског назива мастер инжењер електротехнике
и рачунарства у области управљања системима.
Циљеви студијског програма Управљање системима су упознавање студената са напредним методама управљања и мерења са
применом у индустрији и услужним делатностима. Тако образовани стручњаци требало би да буду оспособљени за тимски рад,
као и за презентовање својих резултата стручној, научној и широј јавности. Додатни циљ студијског програма је да обезбеди
знања која су неопходна за праћење најновијих научних достигнућа и брзог технолошког развоја. Циљ је да студенти добију
високе компетенције и академске вештине, као и да буду спремни да се стално образују и напредују.
Компетенције и академске вештине мастер инжењера се стичу кроз савремену наставу уз коришћење добро опремљених
лабораторија, решавање стручних задатака и израду техничких пројеката. Специфичне способности које студенти стичу су
следеће:
•
•
•
•
•
•
•

знање о методама и процесима у области примене управљачких система у индустрији (нарочито аутоиндустрији), енергетици,
итд., као и њихова практична реализација,
разумевање постављених задатака и анализа проблема управљања системима,
формирање управљачког алгоритма, пројектовање управљачког система и избор одговарајуће опреме,
тимски рад на пројектима сложених управљачких система,
рад са савременим мерним и управљачким уређајима различитих светских произвођача,
способност препознавања параметара технолошких процеса, захтеваној тачности мерења, одабира одговарајуће методе
мерења и сензора у самом процесу, опсегу мерених величина и захтевној тачности,
оспособљеност за анализу и решавање мултидисциплинарних проблема управљања, пошто студијски програм обухвата
садржаје различитих научних области као што су управљање системима, рачунарска техника, електроника, мерна техника
и електроенергетика.

Мастер академске студије

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА
Мастер студије на студијском програму Електроенергетика имају превасходан циљ да припреме студенте за позиције водећих
инжењера електроенергетике у областима производње, преноса и дистрибуције електричне енергије, електричних машина,
савремених електромоторних погона, енергетске електронике и енергетске ефикасности.
Током двосеместралних студија студенти стичу високостручна и научна знања из области:
•
•
•
•
•

планирања, управљања и експлоатације електроенергетских мрежа, система и постројења;
тржишта електричне енергије и дерегулације;
електромоторних погона и претварача за обновљиве изворе енергије, напредних метода регулације са применама у
енергетски ефикасним погонима;
специјалних електричних инсталација са применама у соларним електранама и “интелигентним“ кућама и зградама;
електромагнетне компатибилности и технике високог напона.

Студенти се оспособљавају за самостални рад на пословима индустријских инжењера, пројектаната и експерата у области
електроенергетике. Кроз израду самосталних радова, лабораторијских вежби и израду завршног мастер рада, будући мастер
инжењери електроенергетике оспособљавају се за примену стечених инжењерских и пројектантских знања и вештина на
креативно решавање сложених проблема из праксе имајући у виду трошкове, поузданост и ефикасност решења.
ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Мастер инжењери електроенергетике се запошљавају у индустрији, у електропривредним предузећима (производња, пренос,
дистрибуција и продаја електричне енергије), у пројектантским бироима, на пословима развоја, одржавања, пројектовања,
надзора и продаје. Наши мастер инжењери запослени су у бројним домаћим и иностраним компанијама, способни да раде
самостално или у тиму стручњака различитих профила и да праве развојне и стратешке пројекте у вези са коришћењем
енергетских ресурса. Замена фосилних горива обновљивим изворима електричне енергије, али и законска обавеза повећања
енергетске ефикасности отворила је бројне могућности за запошљавање инжењера електроенергетике.

Мастер академске студије

ЕЛЕКТРОНИКА И
МИКРОСИСТЕМИ
ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ
Настава на студијском програму ЕЛЕКТРОНИКА И МИКРОСИСТЕМИ организована је у оквиру два модула (Електронске
компоненте и микросистеми и Електроника), кроз које се обезбеђује специјализовање студената за област примене и
пројектовања електронских компонената и микросистема и за област примене и пројектовања електронских кола и уређаја.
Избором ових предмета, образовни профил студента се прилагођава личним афинитетима из следећих уже стручних области:
•
•
•
•
•
•

нанотехнологије,
енергетска ефикасност,
мултимедијалне технологије и системи,
медицинска, енергетска, аутоелектроника и електроника широке потрошње,
микроелектроника и микросистеми,
савремени материјали у електроници.

Сврха овог студијског програма је да студентима, поред најновијих научних и стручних знања из наведених области, развије и
систематичност и креативност у раду. То ће им омогућити да по завршетку студија одмах буду способни да самостално раде у
струци на решавању конкретних проблема, да тимски раде на реализацији пројеката и даље се усавршавају.
Циљ овог студијског програма је и развој креативног начина размишљања и прихватања нових знања, вештина у коришћењу
мерних инструмената и савремених софтверских алата, као и вештина изражавања и презентације идеја и остварених
стручних резултата.
Након завршеног студијског програма студент стиче звање Мастер инжењер електротехнике и рачунарства.

ЕЛЕКТРОНСКИ
ФАКУЛТЕТ
У НИШУ
Студијски програм прилагођен савременим европским стандардима образовања који Вам омогућава стицање међународно
признате дипломе, теоријских и практичних знања применљивих у научноистраживачком раду, привреди и широком спектру
ванпривредних делатности у земљи и иностранству.
Студијски програми академских студија са разноврсним усмерењима и могућностима да одаберете област најближу Вашим
жељама, таленту и склоностима. Рачунарске учионице опремљене најсавременијом опремом. Велики број наставних и
научноистраживачких лабораторија у којима ћете кроз практична вежбања моћи да потврдите и унапредите стечена теоријска
знања.
Савремени видови извођења наставе и лабораторијских вежбања. Наставници и сарадници који ће Вас кроз предавања,
вежбе, консултације и друге многобројне наставне активности стимулисати да на најбољи и најлакши начин, уз активно
учешће, савладате наставне садржаје, стекнете потребна знања и иста верификујете најбољим оценама на испитима.
Библиотека опремљена са преко 25000 библиотечких јединица (уџбеника, стручних часописа и публикација). Могућност
учешћа у реализацији научноистраживачких пројеката (домаћих и међународних), чији су руководиоци наставници и
сарадници Факултета.
Размена студената у оквиру које се пружа могућност боравка у иностранству на еминентним светским универзитетима.
Стручне екскурзије, посете сајмовима технике у земљи и иностранству, посете привредним субјектима, другим факултетима
и институтима, учешће у тимовима који организују научне скупове мeђународног карактера.
Непосредна близина студентског дома, где су обезбеђени смештај и исхрана по регресираним ценама.
Организован Студентски парламент.
Ексклузиван студентски клуб – интернет кафе.
Многобројне ваннаставне и спортске активности студената.

Реална и остварљива могућност да кренете стопама великог броја инжењера електротехнике који су дипломирали (магистрирали,
докторирали) на Електронском факултету у Нишу, а који сада успешно раде на универзитетима у земљи и иностранству, познатим
мултинационалним компанијама широм света од Америке до Аустралије (Siemens, ABB, Philips, General Electric, и др.) и важе за
врло способне и успешне пословне људе. Нашом дипломом стичете знање конкурентно на светском тржишту.
Електронски факултет у Нишу уписује у прву годину основних академских студија 540 студената, од тога 480 чије се школовање
финансира из буџета Републике Србије и 60 самофинансирајућих студената. За упис у прву годину основних академских студија
могу конкурисати кандидати који су завршили средње образовање у четворогодишњем трајању.
Кандидати који конкуришу за упис полажу пријемни испит из Mатематике. Електронски факултет организује припремну наставу
за кандидате који полажу пријемни испит у току јуна месеца.
Потребна документа за конкурисање:
1. Очитана биометријска лична карта
2. Сведочанства сва четири разреда завршене средње школе
3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту
4. Доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс
Конкурс за упис у I годину основних академских студија биће објављен од стране Универзитета у Нишу.
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facebook.com/elektronskifakultetnis
@ElfakOfficial
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•
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