УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Број:01-23/2
Дана, 13.11.2012. године

Записник
са састанка Колегијума који је одржан у уторак 13.11.2012. године са почетком у 12
часова у сали 30/1.
Састанак води проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета.
Састанку присуствују:
1. проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш
2. проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин
3. проф. др Оливера Кнежевић-Флорић
4. доц. др Небојша Мајсторовић
5. проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић
6. проф. др Горана Раичевић
7. проф. др Снежана Гудурић
8. проф. др Владислава Ружић
9. проф. др Адам Светлик
10. проф. др Марија Стефановић
11. доц. др Николина Зобеница
12. доц. др Лаура Спариосу
13. проф. др Јасмина Коџопељић
14. проф. др Светлана Костовић
15. проф. др Ержебет Чањи
16. проф. др Владан Гавриловић
17. проф. др Дејан Микавица
18. проф. др Душан Маринковић
19. Душан Ристић, мастер
20. доц. др Дејан Пралица
21. проф. др Владислава Гордић-Петковић
22. доц. др Маја Марковић
23. проф. др Гордана Покрајац
24. Мирјана Јованић
Пре прелска на релазицију дневног реда проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш,
декан Факултета, захвалила се свима који су подржали и присуствовали
пројекцијама италијансkог и норвешког филма на Факултету.
1. Предлог чланова Комисије за обезбеђење квалитета Факултета
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Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета, обавестила је
присутне да ће проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић представљати
Факултета на седници Одбора за обезбеђење квалитета Универзитета у Новом
Саду који почиње у 13 часова.
Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу, обавестила је
присутне да је због предстојећег циклуса акредитације неопходно формирати
нову Комисију као и радне група за сваки ниво студија ради ефикаснијег рада
Комисије. Такође, је предложила формирање и мањих оперативних група за
модул ППМ предмета, модул заједничких изборних блокова како би се избегли
проблеми са којима је Факултет био суочен у претходном циклусу
акредитације.
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета, обавестла је присутне
да ће Факултет у оквиру Темпус пројекта Рефлес акредитовати два мастер
студијска програма и да трошкове акредитације покрива пројекат.
Након краће расправе у којој су учествовали проф. др Ивана ЖиванчевићСекеруш, проф. др Владислава Гордић-Петковић, проф. др Душан Маринковић,
проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, предложена је следећа Комисија:
1. проф. др Биљана Шимуновић Бешлин
2. проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић
3. доц. др Небојша Мајсторовић
4. проф. др Жолт Лазар
5. проф. др Владан Гавриловић
6. проф. др Дубравка Валић-Недељковић
7. проф. др Дамир Смиљанић
8. проф. др Слободан Павловић
9. проф. др Марија Стефановић
10. проф. др Снежана Гудурић
11. проф. др Владислава Гордић-Петковић
12. доц. др Николина Зобеница
13. проф. др Снежана Смедеревац
14. доц. др Слађана Зуковић
15. доц. др Лаура Спариосу
16. доц. др Владимир Гвозден
17. доц. др Харгита Хорват-Футо
18. проф. др Јанко Рамач
19. Мирјана Јованић
20. Виолета Ракић
21. Милена Чалија
22. Миладин Трифковић
23. Жељка Несторовић-Токош
24. Студент продекан
25. Председник Студентског парламента Факултета
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Договорено је да Комисија на свом првом састанку одреди радну групу за
основне студије, радне групе за мастер и специјалистичке студије, као и радну
групу за заједничке изборне предмете и припреми инструкције за спровођење
овог циклуса акредитације.
Такође је договорено да радну групу за акредитацију докторских студија чине
коориднатори студијских програма.
У радну групу за формирање предмета из ППМ блока предложене су проф. др
Јасмина Коџопељић, проф. др Светлана Костовић и доц. др Бранка ЈакшићПровчи.
2. Договор у вези са наредним циклусом акредитације студијских програма и
Факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета, обавестила је
Колегијум да је Факултет у обавези да документацију за акредитацију
студијских припреми и преда Комисији за акредитацију и проверу квалитета до
29.3.2013. године, а у складу са упутством које се налази на сајту Комисије за
акредитацију и проверу квалитета. Том приликом је подсетила да се стандарди
за акредитацију студијских програма докторских студија нису мењали и да и
даље важе иста правила у погледу менторства и рада наставника на овом нивоу
студија.
Након краће расправе у којој су учествовали проф. др Душан Маринковић,
проф. др Љиљана Пешикан-Љуштановић, проф. др Владислава Ружић, проф. др
Владислава Гордић-Петковић, проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш
договорено је да радна група Факултета припреми правила јединственог
уређивања часописа како би се у догледно време нашли на сци листи.
Мирјана Јованић, секретар Факултета, упознала је присутне са новим упутством
за припрему докуменатције за акредитацију који је усвојила Комисија за
акредитацију. Такође их је обавестила да је Факултет упутио дописе (Комисији
за акредитацију, Министарству просвете, Покрајинском секретаријата за науку,
технолошки развој и високо образовање, Националном савету за високо
образовање), у вези са увођењем интегрисаних студија, двопредметних студија
као и стандардима за акредитацију студијских програма језика националних
мањина.
Договрено је да се са припремама за акредитацију почне након што Комисија за
обезбеђење квалитета Факултета односно радне групе припреме инструкције
које ће олакашти рад тимовима на одсецима.
Такође је договорено да одсеци размотре могућност организовања студијских
програма специјалистичких студија и заједничких студијских програма на
нивоу Факултета.
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Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу, очекује да ће се у
новом циклусу акредитације постићи већа повезаност односно проходност
између студијских програма.
3. Питања, предлози и сугестије
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, декан Факултета, обавестила је присутне да
ће се 16. новембра 2012. године у Влади Војводине организовати конференција
„Европа мањина: мањинска права као људска права“, поводом обележавања
Међународног дана толеранције.
Проф. др Небојша Мајсторовић поставио је питање које се односило на постојање
модула у студијским програмима и начин њихове акредитације. Тим поводом је
закључено да су сва ова питања регулисана упутствима и стандардима за
акредитацију и да је неопходно детаљано проучити упутства пре припреме
документације.

Састанак је завршен у 14 часова.
Записник саставила
Мирјана Јованић с.р.

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш
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