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Кратак опис догађаја
У оквиру изборног предмета Медији за децу студенти под менторством предметног наставника и стручног сарадника Одсека за медијске студије раде на креирању и одржавању електронских новина
намењених деци основношколског узраста. Сајт се налази на интернет адреси www.5сазвездицом.ксзимпрессум.цом, а покрива интересовања генерације ученика на прагу пубертета. Настао је као
производ стеченог знања у оквиру области која се први пут проучава на овим просторима, као и опсежне анкете спроведене по основним школама Војводине, и укључује новинске текстове, вести,
занимљивости и репортаже намењене деци, као и њихове радове и међусобну комуникацију уз помоћ администратора сајта. Уредници сајта су Златомир Гајић, сарадник у настави и доц. др Дубравка
Валић Недељковић.
Пратећи традицију претходних година, Одсек за медијске студије је настојао да својим студентим приближи новинарску праксу омогућивши им сусрет са дугогодишњим новинарима, медијским
експертима и другим стручњацима. Гости предавачи на Одсеку за медијске студије били су: омбудсман војводине др Теофиловић, заменица омбудсмана Даница Тодоров, новинари Теофил Панчић,
Даница Аћимовић, Растислав Дурман, Невена Симин, Бранка Опрановић, Драгутин Савић, Петар Петровић, Милош Теодоровић, Иван Лалић, Татиана Корошова, књижевници и аутори медија за децу
Душан Поп Михајлов и Нада Кораћ, као и медијска аналитичарка Татјана Радановић Фелдберг.
НАУЧНА ТРИБИНА ОДСЕКА ЗА ИСТОРИЈУ. Гости предавачи: др Радош Љушић и др Дејан Микавица. Промоција књиге Милорада Екмечића, Дуго кретање између клања и орања..

Датум – период догађаја
Зимски семестар школске
2007/2008 године
Летњи семестар школске
2008/2009 године
Зимски семестар школске
2007/2008 године
Летњи семестар школске
2008/2009 године
24. јануар 2008.

НАУЧНА ТРИБИНА ОДСЕКА ЗА ИСТОРИЈУ -«ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ОД СМРТИ СРПСКОГ ХЕЛЕНИСТЕ МИЛОША Н. ЂУРИЋА». Говорили: дрИван Јордовић, мр Ифигенија Драганић, мр Снежана
Вукадиновић и Александра Смирнов Бркоћ

21. фебруар 2008.

Прослава 15. марта – традиционално се обележава дан револуције 1848/49 године у Мађарској, ове године је то била 160. годишњица овог догађаја. Уводно предавање одржала је шеф Одсека за
хунгарологију, проф. др Ирен Ланц, након чега су студенти извели пригодан програм под насловом „Színe és visszája. Költői diszkurzusok a forradalomról”

13. март 2008.

Предавање професора лингвокултурологије са РУДН В.В. Дронова (Москва, Русија) у организацији Одсека за славистику.

3.април.2008.

Дан мађарске поезије – студенти су у оквиру традиционалне манифестације у просторијама Новосадског позоришта извели пригодан програм посвећен мађарској поезији под називом „Száz év se
kell...” Уводно продавање је одржала др Ева Харкаи Ваш која је осмислила програм и припремила студенте

9. април 2008.

Стручна екскурзија студената ИСТОРИЈЕ «Додир оријента» 81 студент и 8 наставника и сарадника Одсека за историју посетили су следеће локалитете Једрене, Троја, Пергам, Ефес, Милет,
градове Чанакале, Кушадаси, Ширинче, Измир, Бурса и Истанбул. Одржан званични пријем наставника, сарадника и студената историје Филозофског факултета у Новом Саду на Филозофском
факултету Егејског Универзитета и сусрет са студентима.

11-20. април 2008

Изложба посвећена историјату «Руског дома» у Семинару Одсека за славистику, коју је отворио В. В. Кутирин , директор «Руског дома», а предавању је присуствовала и Т. Иринархова, директор
образовног програма ове институције.

28. мај .2008.

Током септембра и октобра 2008. године Одсек за медијске студије је, у сарадњи и под покровитељством Мисије ОЕБС-а у Србији организовао Курс за новинаре о реформи сектора безбедности у
Републици Србиј. Курс је инициран са намером да се подстакне и унапреди извештавање о сектору безбедности и посебно извештавање о реформама унутар сектора. Курс је окупио двадесет петоро
полазника, младих новинара из штампаних и електронских медија из Новог Сада, Панчева, Кикинде, Београда, Ниша и Врања и преко двадесет домаћих и међународних експерата, представника
релевантних институција и новинара. Курс је трајао седам радних дана (од 6. септембра до 11. октобра) током којих су се обрађивала питања о реформи у војсци, полицији и службама безбедности,
транспарентност рада сектора безбедности, цивилна контрола и извештавање о сектору безбедности. Програм су чинила предавања и новинарске радионице које су изводили сарадници Одсека за
медијске студије. Двадесеторо полазника Курса добило је сертификате Филозофског факултета, а на завршној свечаности, 20. новембра 2008, додељене су и посебне награде најбољим студентима.
Шефица Мисије за демократирацију Мисије ОЕБС-а у Србији, госпођа Ханелоре Валије оценила је сарадњу са Одсеком за медијске студије као изузетно успешну и изразила наду да ће се сарадња
наставити.
Гостовање проф. др И. А. Стернина са Универзитета у Вороњежу (Русија) који је на Филозофском факултету одржао предавање са темом «Лингвистичка концептологија». Организовао Одсек за
славистику у сарадњи са САНУ.

6.септембар – 20.новембар 2008.

2. октобар.2008.

Дан Одсека за хунгарологију – традиционално је обележен дан Одсека за хунгарологију. Поздравне речи и уводно предавање одржала је шеф Одсека проф. др Ирен Ланц, након чега се научним
радом представила др Ева Толди, нови наставник Одсека. Затим је уручена награда «Ервин Шинко». После свечане седнице откривена је биста Ендреа Адија испред Семинарске библиотеке за
Мађарски језик и књижевност. Након тога присутни су могли да разгледају изложбу „Nyugat 100” у семинарској библиотеци
Одсек за хунгарологију одржао Семинар за наставнике основних и средњих школа – ове године смо у два наврата организовали стручно усавршавање наставника. Наставници Одсека за хунгарологију
су првог дана одржали 4 пленарна предавања и два предавања у секцијама. У оквиру другог сусрета одржано је три пленарна предавања и по два предавања у секцијама за наставнике основних,
односно средњих школа
У циљу унапређења рада сарадника Одсека за медијске студије организоване су две једнодневне обуке о наставном раду. Обуке су реализоване у сарадњи са Одсеком за педагогију и припремила их
је и извела Тамара Боровица, сарадница овог Одсека. Током прве радионице, кроз теоријски и практичан рад, обрађиване су теме радионичарски рад, стилови учења и искуствено учење. На другој
радионици акценат је био на продубљивању знања и вештина радионичарског начина рада. Поред две радионице о наставном раду, за све наставнике и сараднике Одсека организована је
једнодневна обука о техници научног рада коју је држала проф. др Марија Клеут. Ова једнодневна обука организована је у виду консултација, посебно значајних за сараднике који су процесу израде
мастерских, магистарских и докторских радова. Такође, обука је послужила за спецификовање и уједначавање упутстава која се дају студентима при изради њихових дипломских радова. Мр Дејан
Пралица је успешно завршио међународни он-лине тренинг за асистенте на факултетима/одсецима за журналистику Евроазије и као један од најбољих у класи провео је на додатном тренингу 10
дана у Прагу.
Studenti Bojana Radojčić i Miladin Živanović boravili su na Univerzitetu u Gracu (Austrija)
Gostujuća profesorka dr Helga Teidge angažovana je u okviru saradnje sa fondacijom Herder
Studenti: Borjana Vučurević, Tanja Andrić, Milena Ćaćić, Dunja Gligorin, Andrea Nađ, Danijela Živković, Đorđe Stamenković, Hilda Berton, Ana Kokavski, Marija Marinac, Miloš Jovanović, Nada Injac, Nataša
Borišev, Nataša Ivić boravili su u Nemačkoj (u Lajpcigu i Drezdenu) na studentskoj ekskurziji u okviru saradnje sa Nemačkom službom za akademsku razmenu (DAAD). Vođa puta bila je mr Gordana Ristić;
Katalin Ozer je učestvovala na međunarodnoj konferenciji Strani jezik struke : teorija i praksa, Beograd

24. октобар 2008.
8. новембар и 6. децембар 2008.

Летњи семестар школске
2008/2009 године

Letnji semstar šk. 2007/08.
Letnji semstar šk. 2007/08.
Zimski semestar šk. 2008/09.
06.10.2008.-16.10.2008.
Februar 2008.

Dr Hans-Peter Schwander i prof. dr Hans-Werner Huneke održali su blok nastavu u okviru postojećih kurseva na Odseku za germanistiku u okviru potpisanog ugovora o saradnji između germanistika u Novom
Sadu i Frajburgu (Nemačka)

24.02.2008.-06.03.2008.

Studentkinje: Mihaela Ivanović, Zorana Jevremov, Danijela Jugović, Milica Mimić, Ana Mitrevski, Dragica Nedeljković, Branislava Njagul, Sonja Radaković, Sonja Šćepanović, Sanja Žegarac bile su na studentskoj
ekskurziji u Beču (Austrija) u saradnji sa austrijskom fondacijom Österreich Kooperation. Vođa puta bio je austrijski lektor mag. Reinhard Reimann

17.03.2008.-23.03.2008

Mr Nikolina Zobenica učestvovala je na međunarodnom seminaru Schlüsselkompetenzen in Südosteuropa u Mostaru u saradnji sa nemačkom Fondacijom Robert Boš

23.04.-27.04.2008.

Prof. dr Margita Šnel-Živanović, mr Gordana Ristić, Sanja Ninković, Katalin Ozer učestvovale su na međunarodnoj konferenciji Textstrukturen : Arbeitstagung der Sprachgermanisten Südosteuropas, Beograd

05.05.2008.-07.05.2008.

Prof. dr Julijana Beli-Genc i saradnica u nastavi Milica Bojović boravile su na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu u okviru potpisanog ugovora o saradnji između germanistika u Novom Sadu i Frajburgu

01.06.2008.–14.06.2008.

Mr Nikolina Zobenica i mr Gordana Ristić boravile su na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu u okviru potpisanog ugovora o saradnji između germanistika u Novom Sadu i Frajburgu

01.07.2008.-31.07.2008.

Dr Rolf Parchwitz i Franz Csiky su na Odseku za germansitiku održali četvoronedeljni praktični kurs: Nemačko pozorište u okviru potpisanog ugovora o saradnji sa Fondacijom za kulturu Podunavskih Švaba

11.10.-02.11.2008.

Dr Hans-Peter Schwander i Janet Sprckels su držali workshop: «Jezik i kultura mladih u igranom filmu Alaska.de». Dr HAns-Peter Schwander participira u kursu: «Uvod u nauku o književnosti».

1.10.-10.10.2008.

Studentkinje Daniela Schmoick und Lucia Dengler sa Pedagoškog fakulteta u Frajburgu su obavljale praktikum na Odseku za germansitiku.

1.10-31.10.2008.

Katalin Ozer, saradanica u nastavi je sa studentkinjama germansitike učestvovala na međunarodnom seminaru: »Nastava nemačkog jezika i razvijanje jezičkih veština kod dece predškolskog i školskog uzrasta»,
koji je bio održan u Baji.

28.09.-04.10.2008.

Na Odseku za germansitiku je održan međunarodni seminar: »Visualisieren und Präsentieren», u okviru projekta ,Schlüsselkompetenzen in Südosteuropa, i finansiran je od strane nemaöke Boš fondacije. Seminar
su vodili: mr Nikolina Zobenica, Simone Hocke, Ema Kristo, Oliver Janoschka.

10. i 11.11.2008.

Odsek za germansitiku je organizovan seminar: Visualisieren und Präsentieren», u okviru projekta ,Schlüsselkompetenzen in Südosteuropa, i finansiran je od strane nemaöke Boš fondacije. Seminar su vodlie: mr
Nikolina Zobenica, Milica Bojović i Elena Stojkovska.

06.12.2008.

Studentkinje germanistike, Tamara Božić i Jelena Savić boravile su su na Pedagoškom fakultetu u Frajburgu u okviru potpisanog ugovora o saradnji između germanistika u Novom Sadu i Frajburgu.

13.10.-23.12.2008.

Reinhard Reimann je bio austrijski lektor na Odseku za germansitiku.

Letnji semestar šk.2007/ 08.

Judith Herzig je bila DAAD lektorka na Odseku za germansitiku.

Letnji semestar šk.2007/ 08.

Dietmar Unterkofler je austrijski lektor na Odseku za germansitiku.

Zimski semestar šk. 2008/ 09.

Dr Claudia Müller je DAAD lektorka na Odseku za germansitiku.

Zimski semestar šk.2008/ 09.

Student Miladin Živanović je na Univerzitetu u Rostoku kao DAAD stipendista.

Zimski semestar šk.2008/ 09.

Prof. dr Julijana Beli-Genc je vodila razgovore o mogućoj mešunarodnoj saradnji sa Dr Erikom Hammer sa Odseka za književnost nemačkog jezičkog područja na Univerzitetu u Pečuju.

Zimski semestar šk.2008/ 09.

Податке потврђује (није потребан потпис),

