
Извештај 1. ИЗВЕШТАЈ О СТРУКТУРИ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
 

1. ЕСПБ бодови 
 ЕСПБ бодова на години студија=60 
 ЕСПБ бодова након завршених студија=240 
 
2. Активна настава 
 
Модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА: 
 
2.1  Часова активне наставе недељно на првој години студија = 27 

Часова активне наставе недељно на другој години студија = 24.5 
Часова активне наставе недељно на трећој години студија = 24.5 
Часова активне наставе недељно на четвртој години студија = 21 

Просечан број часова активне наставе недељно = 24.25 
 
2.2 Часова предавања недељно на првој години студија = 13.5 

Часова предавања на другој години студија = 14 
Часова предавања на трећој години студија = 12.5 
Часова предавања на четвртој години студија = 10.5 

Просечан број часова предавања недељно =12.625  
 

Модул  РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО: 
2.1  Часова активне наставе недељно на првој години студија = 27 

Часова активне наставе недељно на другој години студија = 24 
Часова активне наставе недељно на трећој години студија = 23.5 
Часова активне наставе недељно на четвртој години студија = 20 

Просечан број часова активне наставе недељно = 23.625 
 
 
2.2 Часова предавања недељно на првој години студија = 13.5 

Часова предавања на другој години студија = 13.5 
Часова предавања на трећој години студија = 12.5 
Часова предавања на четвртој години студија = 10 

Просечан број часова предавања недељно =12.375  
 

 
3. Заступљеност одрђене групе предмета према типу у односу на број ЕСПБ бодова 

 
Модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА: 

− Академско-општеобразовни = 15,83%  
− Теоријско-методолошки = 18,33% 
− Научно стручни= 35,42% 
− Стручно-апликативни= 30,42% 

Модул РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО: 
− Академско-општеобразовни = 15,83%  
− Теоријско-методолошки = 20,42% 
− Научно стручни= 34,58% 
− Стручно-апликативни= 29,17% 

 
 



4. Заступљеност изборних предмета  
На модулу ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА  = 20,42%. 
На модулу РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО  = 20% 
 

 
Извештај 2. ИЗВЕШТАЈ О ПАРАМЕТРИМА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА : 
 
Модул ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
 

• Студијски програм траје 4 године (8 семестара). 
• Студије укупно носе 240 ЕСПБ  
• Обавезна настава на модулу носи 188 ЕСПБ  
• Изборна настава (укључујући завршни рад) носи (35 +14 )=49 ЕСПБ  
• Стручна пракса носи 3 ЕСПБ 
 

Модул РАЧУНАРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 
 

• Студијски програм траје 4 године (8 семестара). 
• Студије укупно носе 240 ЕСПБ  
• Обавезна настава на модулу носи 187 ЕСПБ  
• Изборна настава (укључујући завршни рад) носи (40 +8)=48 ЕСПБ  
• Стручна пракса носи 5 ЕСПБ 

 
 


