
Стандард 5: Курикулум 
Курикулум студијског програма садржи листу и структуру обавезних и изборних 
предмета и модула и њихов опис. 

Oвe студије трају три године, тј. 6 семестара и вреднују се са 180 ЕСПБ 
бодова. Aкадемска година се састоји од два семестра од којих сваки траје 15 
наставних недеља.  

Курикулум je приказан табеларно и садржи листу обавезних и изборних 
предмета, њихову структуру и опис. За сваки предмет дат је назив, тип, година и 
семестар студија, број ЕСПБ бодова, предуслови за упис, циљ и садржај предмета, 
исход процеса наставе, неопходна литература  и начин полагања испита. 
Обједињени опис предмета налази се у Књизи предмета.  

Предмети су сврстани у следеће групе: 
 Академско опште образовне –14,44% 
 Стручне-40% 
 Стручно апликативне-45,56% 

Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете је 20%. 
Курикулум предвиђа: 

o укупно ангажовање студената -4575 часова  
(предавања 720, вежби 1410, самосталног стручна пракса 2445, 
обавезна летња пракса 60 дана по 8 сати),   

o предмети-обавезни -34 
                    -изборни -8 (од којих студент бира 5) 

o  заврни стручни рад 
Настава из одређених предмета се организује и изводи у току једног или два 

семестра према утврђеном плану наставе. Настава се изводи теоријски, практично, 
семинарима, демонстрацијама у току практичне наставе, приказом одређених 
случајева, консултацијама, менторством и радом у мањим групама од по 5 
студената, а код стручно апликативних предмета групе могу да броје и до 10 
студената.  
Студенти ће бити у обавези да сваке академске године обаве летњу стручну праксу 
20 дана по 8 сати и то из предмета и области које су одслушали у текућој школској 
години.  
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