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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 

Дана, 16.1.2013. године 

 

 

ЗАПИСНИК 

са заједничког састанка Комисије за квалитет и Већа докторских студија Факултета који је 

одржан дана 15.1.2013. године са почетком у 10 часова у сали 30/1 

 

Састанак води проф. др Ивана Живанчевић-секеруш, декан Факултета. 

 

Састанку присуствују: проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, проф. др Небојша 

Мајсторовић, проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Љиљана Пешикан-

Љуштановић, проф. др Горана Раичевић, проф. др Владан Гавриловић, проф. др Иван 

Јордовић, проф. др Јулијана Бели-Генц, проф. др Лаура Спариосу, доц. др Харгита Хорват-

Футо, проф. др Слободан Павловић, проф. др Ивана Антонић, проф. др Владислава 

Гордић-Петковић, доц. др Слађана Зуковић, проф. др Адам Светлик, проф. др Дамир 

Смиљанић, доц. др Жељко Калуђеровић, проф. др Снежана Гудурић, проф. др Марија 

Стефановић, проф. др Божо Милошевић, проф. др Светлана Костовић, проф. др Дубравка 

Валић-Недељковић, проф. др Ержебет Чањи, Страхиња Инић, проф. др Јасмина 

Коџопељић, проф. др Оливера Гајић, проф. др Жолт Лазар, проф. др Марија Зотовић, доц. 

др Валентина Соколовска, проф. др Снежана Смедеревац, доц. др Владимир Гвозден и 

Мирјана Јованић. 

 

Оправдано одсуствују: проф. др Зорица Ђерговић-Јоксимовић и доц. др Николина 

Зобеница. 

 

1. Договор у вези са припремом документације за акредитацију студијских програма 

докторских студија 

 

Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета, укратко је упознала 

присутне са условима које наставници морају да испуњавају како би учествовали у 

реализацији докторских студија, а који се примењују почев од 1.1.2010. године, у 

складу са стандардима за акредитацију. Такође, је подсетила све присутне да овај 

критеријум није важио 2008. године када је Факултет предавао документацију за 

акредитацију, али је био познат. 

Поводом броја радова наставника на SSCI i AHCI листи упознала је присутне са 

бројем наставника по одсецима који имају радове на овим листама.. Том приликом 

је констатовала да Одсек за психологију, Одсек за педагогију и Одсек за 

филозофију могу, као и до сада, да предложе програме докторских студија за 

акредитацију. 

Како би се Факултет акредитова и добио дозволу за рад потребно је да 

акредитујемо студијске програме на сва три нивоа студија. 

Такође их је обавестила да ће се у четвртак 17.1.2013. године одржати састанак са 

уредницима часописа ради стандардизације часописа и поступку укључивања 

истих на SSCI i AHCI листу. 

 

Као предлог за решавање настале ситуације у циљу акредитације студијских 

програма докторских студија предложила је следеће: 
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1. да одсеци који имају потребан броја наставника који испуњавају услове за рад 

на докторским студијама припреме и предају студијске програме на 

акредитацију (Психологија, Педагогија и Филозофија) 

2. да остали одсеци односно области припреме заједнички студијски програм 

(интердисициплинарни) под називом Докторске студије друштвено-

хуманистичких наука уз помоћ Одсека за психологију, Одсека за филозофију и 

Одсека за педагогију; 

3. да одсеци уз мање корекције и уједначавање предају на акредитацију, поред 

програма из тачке 2,  и програме докторских студија које се тренутно реализују. 

 

Након расправе у којој су учествовали проф. др Жолт Лазар, проф. др Јулијана 

Бели-Генц, проф. др Дубравка Валић-Недељковић, проф. др Владан Гавриловић, 

проф. др Иван Јордовић, проф. др Небојша Мајсторовић, проф. др Биљана 

Шимуновић-Бешлин, проф. др Жељко Калуђеровић, проф. др Марија Стефановић, 

проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, проф. др Светлана Костовић, проф. др 

Јасмина Коџопељић, проф. др Владислава Гордић-Петковић, проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш и проф. др Дамир Смиљанић, договорено је следеће: 

 

1. да Одсек за педагогију, Одсек за психологију и Одсек за филозофију припреме 

и предају документацију за акредитацију студијских програма докторских 

студија пошто испуњавају услове одређене стандардима за акредитацију; 

2. да Одсек за историју, Одсек за социологију и филологије уз помоћ Одсека за 

филозофију, Одсека за педгогију и Одсека за психологију припреме 

јединствени студијски програм докторских студија (интердисициплинарни) под 

називом Докторске студије друштвено-хуманистичких наука и да се паралелно 

са овим предају и студијски програми докторских студија који се тренутни 

реализују: Језик и књижевност, Социологија, Историја. 

3. Рок за доставу целокупне документације за докторске студије је 18.2.2013. 

године. 

 

У радну групу за припрему студијског програма Докторских студија друштевно-

хуманистичких наука изабрани су: 

 1. проф. др Владислава Гордић-Петковић, координатор 

 2. проф. др Жолт Лазар 

 3. проф. др Радослав Ераковић 

 4. проф. др Иван Јордовић 

 

 У раду ће им помагати проф. др Слободан Павловић, проф. др Владан 

Гавриловић и координатори студијских програма докторских студија Педагогије, 

Психологије и Филозофије. 

 

Записник саставила    Декан Филозофског факултета 

Мирјана Јованић с.р.   Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш с.р. 

 


