УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:
Дана, 3.12.2012. године

Записник
са састанка Комисије за квалитет Филозофског факултета одржаног дана 30.11.2012.
године са почетком у 12 часова у сали за седнице.
Састанак води проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу.
Састанку присуствују: проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, доц. др Небојша
Мајсторовић, проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, 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,
проф. др Владан Гавриловић, доц. др Слађана Зуковић, проф. др Снежана Смедеревац,
проф. др Дамир Смиљанић, проф. др Жолт Лазар, проф. др Дубравка Валић-недељковић,
Мирјана Јованић, Жељка Несторовић-Токош, Милена Чалија, Виолета Ракић, Страхиња
Инић.
Изостанак оправдали: Миладин Трифковић и Сања Кљаић.
Састанку присуствује и проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета.
Предложени дневни ред једногласно је усвојен.
1. Договор у вези са припремом документације за акредитацију студијских програма
и Факултета
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу укратко је обавестила
присутне о следећем:
- да Факултет има дозволу за рад која је издата 1.12.2009. године;
- о закључцима са састанка Колегијума Факултета од 13.11.2012. године и седнице
Наставно-научног већа Факултета од 16.11.2012. године;
- да је усвојена Стратегија образовања до 2020. године;
- да је од претходне акредитације Закон о високом образовању мењан четири пута.
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета укратко је обавестила
присутне о усвојеној Стратегији образовања до 2020. године као и о рефлексијама које
ће она имати на финaнсирање Факултета односно радних места. Сходно усвојеној
Стратегији неопходо је да се приликом припреме документације за акредитацију води
рачуна о равномерној оптерећености наставника и сарадника, како би се постигло
једнако оптерећење али истовремено сачувала постојећа радна места.
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Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш упознала је присутне о моделу докторских
студија Универзитета у Љубљани тј. о јединственом програму докторских студија
друштвених и хуманистичких наука. Такође, је подсетила чланове Комисије ос условима за
рад на докторским студијама као и о условима за менторство.
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин упознала је чланове Комисије са
резултатима анализе успешности студената и указала на мали проценат студената који
остваре 60ЕСПБ бодова и задрже буџестки статус те да је неопходна реформистаи
програме.
Након краће расправе у којој су учествовали: проф. др Жолт Лазар, проф. др
Владан Гавриловић, проф. др Слободан Павловић, Мирјана Јованић, проф. др Снежана
Смедеревац, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, проф. др Љиљана Пешикан
љуштановић, проф. др Владислава Гордић-Петковић, проф. др Дубравка ВалићНедељковић, доц. др Николина Зобеница и Биљана Шимуновић-Бешлин одлућено је
следеће:
1. да ће Факултет уписивати студенте на нове односно реакредитоване студијске
програме тек након добијања уверења о акредитацији и издавања нове дозволе
за рад односно најраније у школској 2014/15. години што је у складу са
инструкцијом одбијеном од надлежног Секретаријата;
2. да се приликом припреме докуменатције за акредитацију студијских програма
основних студија у наставу укључују само наставници који ће бити у радном
односу на Факултету у моменту почетка реализације студијског
програма.(Посебно водити рачуна до наставницима који одлазе у пензију или
који тренутно користе право продужетка радног односа);
3. На мастер студијама наставници у пензији, уколико одсек нема могућност да
наставу организује другачије, могу да раде две године по одласку у пензију;
4. на докторским студијама водити рачуна о условима за рад, менторства и
компетенцијама наставника;
5. да је неопходно обезбедити хоризонталну и вертикалну повезаност студијских
програма и а ће одсецима бити прослеђен предлог табеле 5.1 као помоћа за
припрему документације за акредитацију;
6. да је неопходно водити рачуна о броју ЕСПБ бодова који се додељују
предметима како би се омогућило студентима, а у складу са изменама Закона,
да стекну потребан борј бодова за упис године;
7. да ће сва обавештења одсеци, Комисија за квалитет као и радне групе Комисије
добијати са мејл адресе akreditacija@ff.uns.ac.rs
8. да ће одсеци добити предлог табеле 5.1. као помоћ за припрему студијских
програма.
Комисија за квалитет формирала је и радне групе које ће помагати одсецима приликом
припреме докуменатција, али вршити контролу усклађености студијских програма са
стандардима за акредитацију:
Радна група за основне студије: проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, проф. др Владан
Гавриловић, доц. др Маја Марковић, доц. др Миливој Алановић, доц. др Владимир Михић,
доц. др Слађана Зуковић, проф. др Дубравка Валић-Недељковић, проф. др Слободан
Павловић и Страхиња Инић
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Радна група за мастер и специјалистичке студије: доц. др Тамара Валчић-Булић, проф. др
Снежана Смедеревац, доц. др Гордана Штасни, доц. др Сабина Халупка-Рештар, доц. др
Дејан Пралица.
Радна група за докторске студије: координатори студијских програма докторских студија,
проф. др Бојана Стојановић-Пантовић, проф. др Иван Јордовић, проф. др Владислава
Гордић-Петковић, проф. др Слобадан Павловић и доц. др Небојша Мајсторовић.
Радна група за ППМ предмете: проф. др Јасмина Коџопељић, проф. др Светалана
Костовић, доц. др Бранка Јакшић-Провчи и проф. др Оливера Кнежевић-Флорић.
Радна група за електронски формулар:доц. др Валентина Соколовска, мр Дејан Пајић,
Тања Јевремов, мр Бојана Динић, мр Александар Кавгић.
Договорено је да се радне групе проширују уколико обим посла то буде захтевао.
Договорено је да рокови за припрему документацију буду следећи:
20. 12. 2012 – ИЗВЕШТАЈИ РАДНИХ ГРУПА,
20. 1. 2013 – ПРЕДЛОЗИ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА (СТАРИХ И НОВИХ)
20. 2. 2013 – КОНАЧНЕ ВЕРЗИЈЕ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА (СТАРИХ И
НОВИХ) УСВАЈА КОМИСИЈА ЗА КВАЛИТЕТ ФАКУЛТЕТА,
20. 3. 2013 – ПОПУЊАВАЊЕ ЕЛЕКТРОНСКИХ ФОРМУЛАРА.
Неопходно је да одсеци попуне само word документ, а податке који следе из електронског
формурала обрадиће одговарајућа радна група.

Записник саставила:
Мирјана Јованић с.р.

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