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Предмет: Захтев за решавање проблема насталих преласком на студијски програм по 

акредитацији из 2013. године 

Поштовани,  

Обраћамо вам се поводом проблема који је настао преласком на нови студијски програм 

по акредитацији из 2013. година (у даљем тексту „акредитација 2013“) на Одсеку за 

Физичку Електронику. 

Према важећим правилима студенти који ове школске године (2014/2015) уписују другу 

годину, уписују је према акредитацији 2013. То обухвата студенте који „обнављају“ 

другу годуну, као и студенте који први пут уписују другу годину. Следеће школске 

године (2015/2016) студенти коју уписују трећу студијску годину прелазе на нову 

акредитацију, а оне тамо (2016/2017) и студенти који уписују четврту.  

Проблем при преласку на нову акредитацију настаје у томе што студенти морају имати 

све испите, из свих година студирања, у складу са акредитацијом 2013. То значи да ће 

студентима при преласку на нову акредитацију одређени број испита који су постојали 

по акредитацији 2007, а не постоје по акредитацији 2013, постати неважећи. Студенти 

ће бити приморани да уместо њих полажу неке, углавном врло сличне, испите како би 

комплетирали студијски прогам и завршили факултет. 

Конкретно, проблеми су настали следећим изменама: 

3. семестар 

a) Избор између Елемената електронике и Основа електронике мења обавезан 

предмет Основи Електронике 

b) Практикум из рачунарских алата у математици и Практикум из организације 

рачунара су избачени 

4. семестар 
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c) Предмет Практикум из Софтверских алата је избачен 

d) Енглески 4 је избачен 

Као решење за овај велики проблем студената са одсека за Физичку електронику 

предлажемо решења: 

1) у виду мањих измена студијског програма по акредитацији 2013 који не захтева 

нови циклус акредитације,  

2) или признавање појединих предмета при преласку са акредитације 2007 на 

акредитацију 2013. 

Конкретно на горенаведеним примерима наши захтеви су следећи: 

a)  

1. Измену студијског програма тако да се врати избор између Елемената 

електронике и Основа електронике. 

2. Студентима који су већ положили Елементе електронике признати то као 

Основе електронике 

b)  

1. Измену студијског програма тако да се врате предмети Практикум из 

рачунарских алата у математици и Практикум из организације рачунара 

2. Студентима који су већ положили један од горенаведених практикума 

признати то као положен Практикум из рачунарске анализе кола 

c)  

1. Измену студијског програма тако да се врати Практикум из Софтверских 

алата 

2. Студентима који су већ положили горенаведени практикум признати то 

као положен Практкум из софтверског пакета Lab VIEW 

d)  

1. Измену студијског програма тако да се врати Енглески 4 
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