УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Дана, 24. 1. 2013. године

Записник
са састанка Комисије за квалитет Филозофског факултета одржаног дана 24.1. 2013. године са
почетком у 12.30 часова у сали 30/1.
Састанак води проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу.
Састанку присуствују: проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Ивана ЖиванчевићСекеруш, проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, проф. др
Слободан Павловић, проф. др Владислава Гордић-Петковић, доц. др Владимир Гвозден, доц. др
Николина Зобеница, проф. др Марија Стефановић, проф. др Снежана Гудурић, доц. др Харгита
Хорват-Футо, проф. др Адам Светлик, проф. др Лаура Спариосу, проф. др Јанко Рамач, доц. др
Слађана Зуковић, проф. др Снежана Смедеревац, проф. др Дамир Смиљанић, проф. др Жолт
Лазар, проф. др Дубравка Валић-Недељковић, доц. др Светозар Бошков, доц. др Бранка ЈакшићПровчи, проф. др Горана Раичевић, проф. др Маја Марковић, проф. др Ержебет Чањи, доц. др
Миливој Алановић, Мирјана Јованић, Жељка Несторовић-Токош и Страхиња Инић.
Предложени дневни ред једногласно је усвојен.
1. Разматрање предлога модификованих курикулума студијских програма ОАС и МАС
(Табела 5.1. и Табела 5.1а)
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу обавестила је присутне да су
сви одсеци доставили, на мејл адресу akreditacija@ff.uns.ac.rs, предлоге модификованих
курикулума студијских програма основних академских студија (ОАС) и мастер академских
студија (МАС), у складу са договором постигнутим на претходним састанцима Комисије.
Члановима Комисије су, уз позив за овај састанак, достављени сви предлози измена курикулума
ОАС и МАС, те су имали могућност да их анализирају и пре овог састанка.
Стигли су и предлози назива предмета за Општи изборни блок Факултета, односно за
Општи изборни блок А (зимски семестар) и Општи изборни блок Б (летњи семестар). Сви
предмети уједначени су по броју ЕСПБ и недељном фонду часова. Одсек за педагогију и Одсек за
психологију доставили су списак предмета из области педагогије и психологије неопходних за
стицање компетенција за наставу по Закону о систему васпитања и образовања (ПП из групе тзв.
ППМ предмета). Сви предмети су уједначени по броју ЕСПБ и недељном фонду часова. Центар за
језике доставио је списак предмета и наставника за изборни блок – Страни језик. Сви предмети су
уједначени по броју ЕСПБ и недељном фонду часова.
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин указала је на неопходност сличног уједначавања
спецификација предмета (недељни фонд часова, ЕСПБ, сврха, циљеви, садржај, методе извођења
наставе, начини провере знања и др.) из групе Матерњи језик (српски, мађарски, словачки,
румунски, русински).

На састанку су сви студијски програми посебно представљени и анализирани, уз
пројекцију табела на платну. Чланови Комисије сажето су приказали и образложили измене и
допуне студијских програма које реализују поједини одсеци, указивали на недостатке и пропусте и
предлагали решења уочених недостатака у структури свих студијских програма. Посебно је
истакнуто да све промене морају бити јасно образложене у описима испуњености појединих
стандарда (структура, сврха, циљ, компетенције, курикулум и др.).
Комисија се начелно сагласила са предложеним модификацијама акредитованих
студијских програма ОАС и МАС, које реализује Факултет. Уочени недостаци и пропусти биће
кориговани и нове табеле биће достављене на адресу akreditacija@ff.uns.ac.rs до среде, 30. јануара
2013.
Члановима Комисије скренута је пажња да се Упутство за нови циклус акредитације
високошколских установа и студијских програма може преузети са интернет адресе
http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/akreditacija/UPUTSTVO_ZA_NOVI_CIKLUS_AKREDITACIJE.pdf
Упутства, обрасци за описе испуњености стандарда и табеле могу се преузети са интернет
адресе http://www.ff.uns.ac.rs/fakultet/akreditacija_studijski_programi.htm
Комисија за квалитет прихавтила је предлоге одсека.
У петак, 25. јануара, члановима Комисије и одсецима биће прослеђени следећи
подаци:
 називи предмета и имена наставника задужених за наставу у оквиру Општег
изборног блока А и Б Факултета и
 називи предмета и имена наставника задужених за наставу у оквиру групе
педагошких и психолошких предмета за стицање компетенција за наставу.
Да би се у што скоријем року могло започети са попуњавањем електронског
формулара, до 30. јануара 2013. потребно је да на адресу akreditacija@ff.uns.ac.rs буду
достављени следећи подаци:






кориговане табеле 5.1. и 5.1а (курикулуми ОАС и МАС);
спецификације предмета у оквиру Општег изборног блока (А и Б) и групе
психолошко-педагошких предмета (Табела 5.2.);
спецификације предмета из Изборног блока – Матерњи језик (Табела 5.2.);
спецификације предмета из Изборног блока – Страни језик (Табела 5.2.);
спецификације заједничких предмета више студијских програма (који нису
предмети општег изборног блока или страниј језик);

Уколико сви подаци буду прикупљени до наведеног рока, биће могуће да се започне
са попуњавањем електронског формулара и израчунавањем оптерећења наставника и
сарадника.
Ови подаци неопходни су и одсецима ради формирања КЊИГЕ ПРЕДМЕТА и
КЊИГЕ НАСТАВНИКА за студијске програме првог и другог нивоа.

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин подсетила је присутне са упутсвом о
формирању књиге предмета и наставника:
1. КЊИГА ПРЕДМЕТА (у документацији и на сајту институције) представља
Прилог 5.2. у документацији за акредитацију. Књига предмета је обавезни прилог сваког
појединачног студијског програма. Формира се као јединствена целина за дати студијски
програм. Ако се предмети у Књизи предмета организују као један фајл тада може да се

поштује само редослед појављивања у табели 5.1 или 5.1 А. Могуће је да предмети буду
груписани у зависности од структуре студијског програма. Књига предмета за дати
студијски може имати више подгрупа у којима се групишу предмети. Тако например, ако
постоје предмети заједнички за више студијских програма, треба их их издвојити у
подгрупу. Обавезни предмети такође могу чинити подгрупу. На нивоу установе, на сајту
факултета може да се објави јединствена КЊИГА ПРЕДМЕТА која ће обухватити Књиге
предмета свих студијских програма у установи.
2. КЊИГА НАСТАВНИКА ангажованих на студијском програму представља
Прилог 9.5. Формира се од података који се за сваког наставника исказују у Табели 9.1.
Научне, уметничке и стручне квалификације наставника и задужења у настави. Ако има
наставника који држе наставу на више студијских програма, тада у Књигу наставника
ангажованих на сваком од тих студијских програма треба унети Табелу 9.1 за тог
наставника. Фајл са овим подацима треба да буде организован по истом редоследу као
листа наставног особља у Табели 9.2. Књига наставника ангажованих на студијском
програму може се на сајту установе спојити са Књигама наставника за друге студијске
програме у јединствену целину.
На предлог декана Факултета, у радну групу за припрему документације за
акредитацију студијског програма докторских студија Језик и књижевност, именоване су
доц. др Биљана Радић-Бојанић и проф. др Ивана Ђурић-Пауновић.
Састанак је завршен у 15:20 часова.
Записник саставила:
Мирјана Јованић с.р.

Продекан за наставу
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин с.р.

