
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Број:  

Дана, 28.11.2016. године 

 

 

Записник 

са састанка Комисије за обезбеђење квалитета Факултета одржане дана 25.11.2016. године са 

почеткому 12 часова у сали 114 

 

Састанак води проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, продекан за наставу. 

 

Састанку присуствују: проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, проф. др Владислава Гордић 

Петковић, др Маја Крстић, проф. др Адам Светлик, проф. др Марина Пуја Бадеску, проф. др 

Николина Зобеница, проф. др Харгита Хорват Футо, проф. др Владимир БАровић, мр ВАња 

Манић Матић, проф. др Јелена Ђерманов, доц. др Бојан Јаничић, доц. др Светозар Бошков, проф. 

др Жолт Лазар, доц. др Соња веселиновић, проф. др Слободан Павловић, Мирјана Галоња, 

Миладин Трифковић, Жељка Несторовић Токош, Далибор Мирић. 

Осим чланова Комисије састанку је присуствовала и доц. др Тања Јевремов. 

 

Проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, продекан за наставу обавестила је присутне о следећем: 

- да jе пре састанка Комисије за квалитет одржан састанак Колегијума Факултета; 

- да су доц. др Тања Јевремов, доц. др Бојана Динић и асист. др Биљана Лунгулов обрадиле 

податке прикупљене анкетирањем студената и израдиле Извештај о евалуацији наставе и 

општих услова студирања у школској 2015/2016. години; 

- да ће доц. др Тања Јевремов презентовати члановима Комисије главне резултате 

студентске анкете о наставном процесу и општим условима студирања у школској 

2015/2016. години, као и резултате компаративне анализе процеса евалуације у току 

претходне три школске године;  

- захвалила се члановима Студентског парламента на подршци у спровођењу анкете; 

- да је на почетку академске године одржан успешан састанак са координаторима основних 

студија. 

 

Доц. др Тања Јевремов присутнима је презентовала резултате студентске анкете и изнела 

предлоге за унапређење квалитета процеса евалуације наставе и општих услова студирања. 

 

Након краће расправе у којој су учествовали: проф. др Биљана Шимуновић Бешлин, проф. др 

Жолт Лазар, Далибор Мирић, Миладин Трифковић, доц. др Светозар Бошков, доц. др Тања 

Јевремов. доц. др Бојан Јаничић, проф. др Николина Зобеница, проф. др Владимир Баровић, 

усвојен је Извештај о евалуацији, измењен и допуњен Упитник за спровођење анкете.  

 

Састанак завршен у 13:50 часова 

 

           Председник Комисије за квалитет 

       Проф. др Биљана Шимуновић Бешлин с.р. 


