УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број: 01-23/4
Дана, 18.11.2015. године

ЗАПИСНИК
са заједничког састанка Колегијума и Комисије за обезбеђење квалитета Филозофског
факултета одржаног дана 17.11.2015. године са почетком у 12 часова у 114
Састанак води проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Филозофског факултета.
Присутни чланови Комисије за квалитет
1. Проф. др Владислава Горидић-Петковић
2. Проф. др Адам Светлик
3. Проф. др Марина Пуја Бадеску
4. Проф. др Николина Зобеница
5. Проф. др Харгита Хорват Футо
6. Проф. др Дамир Смиљанић
7. Доц. др Тамара Валчић-Булић
8. Проф. др Јелена Ђерманов
9. Доц. др Бојан Јаничић
10. Доц. др Светозар Бошков
11. Проф. др Драгица Кољанин
12. Проф. др Жолт Лазар
13. Доц. др Соња Веселиновић
14. Проф. др Слободан Павловић
15. Исидора Филипов
16. Исидора Марковић

Осим чланова Комисије састанку присуствују и: проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш,
проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, проф. др
Бојана Стојановић-Пантовић, проф. др Јована Милутиновић, проф. др Ненад Крстић,
доц. др Анжела Прохорова, проф. др Маја Марковић, проф. др Јармила Ходолич, проф.
др Владислава Ружић, доц. др Гордана Ристић, доц. др Вирђинија Поповић, доц. др
Дејан Пајић, проф. др Павле Миленковић, проф. др Ержебет Чањи, проф. др Никола
Грдинић, проф. др Дејан Пралица, Жељка Несторовић Токош и Мирјана Галоња.

Пре преласка на реализацију дневног реда проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш
упознала је присутне са захтевима лица која су у складу са чланом 94 Закона о високом
образовању изгубили статус студента и најављеним протестом.
Тим поводом упознала је присутне са саопштењем са јавност које ће, уколико се
Колегијум сагласи, проследити медијима:
Колегијум Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду на састанку
одржаном 17.11.2015. године усвојио је следеће саопштење:
Филозофски факултет обавештава јавност да је организација која се на друштвеним
мрежама и у неким медијима представља као Студентски фронт, уз подршку
организације под називом Синдикат образовања АСИ, на друштвеним мрежама
најавила протестно окупљање испред Филозофског факултета за данас, уторак,
17.11.2015. год, у 12 часова.
Позивима на протест нису се прикључили ни студент продекан, нити студентске
организације чији су чланови у Студентском парламенту Филозофског факултета.
Представници Студентског фронта покушавају да искористе Филозофски факултет
као платформу са које медијима желе да пошаљу поруку о својим политичким
циљевима. Скуп далеко превазилази збивања наведена као повод за ово окупљање.
А што се тиче наводног повода за овај протест, обавештавамо вас да је Филозофски
факултет у свему поступао по важећим законима и у договору са легално изабраним
представницима студената, и не може их мењати на захтеве неформалних група.
Након краће расправе у којој су учествовали проф. др Жолт Лазар, проф. др Павле
Миленковић, проф. др Дејан Пралица и проф. др Владислава Гордић-Петковић
договорено је да наведно саопштење и објави.
1. Припрема извештаја о самовредновању Факултета
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу, захвалила се старом
сазиву Комисије за обезбеђење квалитета.
Том приликом је констатовала да је пријемни испит и рангирање студената успешно
спроведно захваљујући новој методологији променама Правилника о упису на
студијске програме које релизује Филозофски факултет.
Највила је да ће се ускоро усвојити измене и допуне Правилника о докторским
студијама и стицању научног назива доктор наука и Правилника о завршним
испитима на основним и мастер стдуијама.

Такође је подсетила присутне да је следећо задатак Факултета, али пре свега
Комисије за обезбеђење квалитета Факултета, припрема Извешатаја о
самовредновању Факултета.
Мирјана Галоња, укратко је упознала присутне, са обим послова у вези са припремом
Извештаја о самовредновању и предложила радне групе за припрему истог:
Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета (проф. др Биљана ШимуновићБешлин, доц. др Бојан Јаничић, Мирјана Галоња)
Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета (проф. др Биљана
Шимуновић-Бешлин, доц. др Бојан Јаничић, Мирјана Галоња)
Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета (проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин,
доц. др Бојан Јаничић, Мирјана Галоња)
Стандард 4: Квалитет студијског програма (сви одсеци у складу са упутсвом морају
да анализирају програме на свим нивоима)
Стандард 5: Квалитет наставног процеса (проф. др Јелена Ђерманов и доц. др
Владимир Баровић)
Стандард 6: Квалитет научноистраживачког, уметничког и стручног рада (проф. др
Жолт Лазар и проф. др Владислава Гордић-Петковић)
Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника (проф. др Слободан Павловић и
Мирјана Галоња)
Стандард 8: Квалитет студената (Исидора Филипов, Тања Голић, Жељка
Несторовић-Токош и проф. др Биљана Шимуновић Бешлин)
Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких
ресурса (Виолета Ракић, доц. др Александар Кавгић, доц. др Светозар Бошков)
Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом и квалитет
ненаставне подршке (Мирјана Галоња)
Стандард 11: Квалитет простора и опреме (Миладин Трифковић)
Стандард 12: Финансирање (Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић и Мирослав
Радека)
Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета (Исидора
Филипов и Тања Голић)
Предлог је прихваћен и договорено је да рок за достављање предлога буде 15.1.2016.
године, како би се у току марта 2016. године Извештај предао у КАПК.
У наставку састанка одржан је Колегијум Факултета.
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш обавестила је присутне са закључицам са седнице
Сената:
-

о утврђеном броју испитних рокова на нивоу Универзитета;
да је рок за достављање предлога квота за упис студената у прву годину
основних, мастер и докторских студија 14.12.2015. године и да се предлог може

доставити само са студијске програме уписане у дозволи за рад. Тим поводом,
проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета подсетила је присутне
да је у току припрема за акредитацију 4 студијска програма и да ће Факултет
предложити и квоте за ове студијске програме.
Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић, предложила је да у случају појединачних молби за
ослобађањем од плаћања дела школарине којим располажу одсеци, одлуку доноси
продекан за финансије уз прибављено мишљење одсека. Након краће расправе у којој су
учествовали: проф. др Павле Миленковић, доц. др Тамара Валчић-Булић, проф. др Бојана
Стојановић-Пантовић прихваћен је предлог продекана.
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш је обавестила присутне да је напустила састанак
Колегијума како би се обратила лицима/студентима који су организовали протест и да се
њих тридесетак налази у амфитеатру Факултета.
У наставку проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, обавестила је присутне да је у току
израда Стратегије научноистраживачког рада и да ће се ускоро наћи на јавној расправи, те
да се након тога може очикавти расписивање Јавног позива за нови циклус пројеката.
Такође их је обавестила да је неопходо анализирати задужења у настави за текућу
школску годину како би се постигло равномерно задужења и оптерећења у настави.
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш обавестила је присутне да је Одбор за доделу
награде за најбољег младог истраживача у 2015. години предложио др Алексеја Кијухаса.

Састанак завршен 13:40 часова

Записник саставила
Мирјана Галоња с.р.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш

