
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ  

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ  

Број:  

Дана, 9. 5. 2014. године  

 

Записник 
 

са састанка Комисије за квалитет Филозофског факултета одржаног дана 9. 5. 2014. године 

са почетком у 10.30 часова у сали 30/1.  

 

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

 

Састанку присуствују: проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др 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 Снежана Гудурић, проф. др Владан Гавриловић, проф. др Драгана 

Поповић, проф. др Адам Светлик, проф. др Лаура Спариосу, проф. др Јанко Рамач, проф. 

др Дамир Смиљанић, проф. др Жолт Лазар, проф. др Дубравка Валић-Недељковић, Жељка 

Несторовић-Токош, студент продекан Маријана Топо, студенти Лена Чолић и Душан 

Пиксиадес.  

 

Предложени дневни ред једногласно је усвојен. 

 

1. Разматрање предлога измена и допуна Правилника о упису студената на 

студијске програме које реализује Факултет (ради усклађивања са новим 

Правилником о упису на студијске програме УНС) 

Проф. др Биљана Шимуновић - Бешлин укратко је информисала присутне о изменама и 

допунама овог Правилника. Жељка Несторовић Токош објаснила је измене Правилника 

о упису студената на студијске програме које реализује Факултет. Присутни су 

коментарисали измене и у дискусији су учествовали проф. др Љиљана Пешикан-

Љуштановић, проф. др Снежана Гудурић, проф. др Владан Гавриловић, проф. др 

Небојша Мајсторовић и проф. др Слободан Павловић, проф. др Биљана Шимуновић – 

Бешлин и Жељка Несторовић Токош.  

Проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић прeдложила је увођење интервјуа као 

основног критеријума за упис на мастер академске студије. Са овим предлогом су се 

сложили сви присутни. 

Проф. др Владан Гавриловић предложио је да се дужина трајања студија уведе као 

други основни критеријум приликом уписа на мастер академске студије, поред 

просечне оцене са основних академских студија која је основни критеријум у 

рангирању. Тaкође проф. др Владан Гавриловић предложио је и измену правилника о 

рангирању на докторским студијама. 

Проф. др Дубравка Валић Недељковић предложила је да се приликом рангирања на 

мастер академским студијама одреде испити са основних академских студија који би 

носили одређене поене и били основни критеријум у рангирању поред просечне оцене.  

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин је замолила проф. др Владанa Гавриловића, 

проф. др Љиљану Пешикан Љуштановић и проф. др Дубравку Валић Недељковић да 

предложене измене доставе на адресу nastava@ff.uns.ac.rs и за наредну седницу 

Наставно-научног већа која ће се одржати 16. маја. 

2. Разматрање предлога Правилника о вредновању ваннаставних активности 

студената 

mailto:nastava@ff.uns.ac.rs


Студент продекан Маријана Топо објаснила је присутнима Правилник  о 

вредновању ваннаставних активности студената. Правилник су коментарисали  

проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Небојша Мајсторовић, Маријана Топо, 

Лена Чолић, Душан Пиксиадес и Жељка Несторовић Токош.  

      Правилник је једногласно усвојен. 

     

3. Разматрање измена и допуна акредитованих студијских програма у циљу      

унапређења квалитета студијских програмa. 

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин обавестила је присутне да уколико Одсеци 

имају потребе за изменом акредитованих студијских планова и програма у оквиру 

дозвољених 30% измене, доставе предлоге измена на адресу nastava@ff.uns.ac.rs  како би 

били усвојени на Наставно-научном већу 16. маја и како би се након усвајања на истом 

проследили комисији за акредитацију. 

Уколико комисија за акредитацију дозволи измене, нови измењени планови и програми 

важиће почев од школске 2014/15. године.  

 

 

Састанак завршен у 11.50 часова. 

 

Записник саставила:       Продекан за наставу  

Жељка Несторовић Токош                             Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин с.р. 
 


