Стандард 10: Организациона и материјална средства
За извођење студијског програма обезбеђују се одговарајући људски, просторни, техничко-технолошки,
библиотечки и други ресурси који су примерени карактеру студијског програма и предвиђеном броју
студената.
Опис (не више од 100 речи)
Просторије које ће користити студијски програм Електротехничко и рачунарско инжењерство се налази
у самом центру града у Цариградској улици (бивша Ђуре Стругара) бр. 26 и 32 у близини Ботаничке
баште у Београду.
Од Трга Републике удаљене су 15 минута лаганог хода и градским превозом су повезане одличним
везама са свим деловима града.
Укупна површина коју користи овај студијски програм износи 365,29 m2
Царигарадска бр. 26 = 228.00 m2 + Цариградска бр. 32 = 137,29 m2
Зграда у Цариградској бр. 32 ЈЕ ВЛАСНИШТВО ЕВРОПСКОГ УНИВЕРЗИТЕТА (ОСНИВАЧА И
ВЛАСНИКА ФАКУЛТЕТА ЗА ИНЖЕЊЕРСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ)
површине од 517,43 м2 од чега ће 137,29 м2 користити овај студијски програм. У Цариградској улици
број 26 имамо на располагању још 228.00 м2 опремљених и спремних за наставу:
амфитеатар, учионице, библиотека са читаоницом, информатичка учионица, лабараторија, кабинети за
консултације, студентски клуб, кабинети професора и остале помоћне просторије.
Опрема за извођење наставе је у складу са здравственим и сигурносном стандардима.
За извођење студијског програма обезбеђено је наставно и не-наставно особље, техничка опрема за
савремено извођење наставе, библиотека и читаоница са обезбеђеним местима за студенте на студијском
програму и рачунарску учионицу са 21 рачунаром повезаним у мрежу и са приступом интернету.
Факултет поседује опрему неопходну за извођење наставе на свим нивоима студија, као и за обављање
научноистраживачког и стручног рада.
Факултет има довољно простора и има адекватну опрему за обављање своје делатности. Простор који
стоји на располагању за извођење наставе премашује стандард од који је прописан од стране
Националног савета за високо образовање.
Табела 10.1 Листа просторија са површином у високошколској установи у којој се изводи настава на
студијском програму
Табела 10.2 Листа опреме за извођење студијског програма
Табела 10.3 Листа библиотечких јединица релевантних за студијски програм
Табела 10.4 Листа уџбеника доступна студентима на студијском програму
Табела 10.5 Покривеност обавезних предмета литературом (књигама, збиркама, практикумима.., које се
налазе у библиотеци или их има у продаји
Евиденција:
Извод из Књиге инвентара-Прилог 10.1,
Доказ о поседовању информационе технологије, броја интернет прикључака и сл. Прилог-10.2 ( ови
прилози су исти као прилози који се дају у документацији за акредитацију установе, уз програм се
прилажу само у електронској верзији)
Доказ о власништву-Прилог 10.3

