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Број:  

Дана: 18.2.2015. 

Записник 

 

са састанка Комисије за обезбеђење квалитета који је одржан дана 18.2.2015. године са 

почетком у 12 часова у сали 114. 

 

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

 

Састанку су присуствовали: проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, проф. др Небојша 

Мајсторовић, проф. др Слободан Павловић, доц. др Владимир Гвозден, проф. др 

Владислава Гордић-Петковић, доц. др Николина Зобеница, проф. др Снежана Гудурић, 

доц. др Чила Уташи, проф. др Адам Светлик, проф. др Лаура Спариосу, проф. др Жолт 

Лазар, проф. др Дамир Смиљанић, Жељка Несторовић-Токош, Виолета Ракић, Маријана 

Топо, Душан Пиксијадес, проф. др Јасмина Коџопељић (уместо проф. др Снежане 

Смедеревац),  проф. др Јована Милутиновић (уместо проф. др Слађане Зуковић),  доц. др 

Дејан Пралица (уместо проф. др Дубравке Валић-Недељковић),  Наташа Ајџановић уместо 

проф. др Марије Стефановић), проф. др Харгита Хорват Футо, Вања Фекић и Соња 

Костовић (уместо секретара Факултета, Мирјане Галоња).  

 

Састанак је водила проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин, продекан за наставу, која је 

предложила следећи  

 

Дневни ред: 

 

1. Извештаји о раду радних група за анализу и предлоге измена и допуна 

правилника којима се регулишу услови и начин уписа на све нивое студија, 

услови и начин полагања испита и завршних испита, стручна пракса и друга 

питања у вези са реализацијом студијских програма ОАС, МАС и ДС 

2. Предлози и сугестије 

 

Присутни су се сагласили са предложеним дневним редом. 

 

1. 

 

Координатори радних група за анализу правилника поднели су извештаје о раду.   

Комисији је изнет предлог Правилника о упису кандидата на студијске програме 

које реализује Филозофски факултет. 

Комисија је усвојила предлог Правилника о упису кандидата на студијске програме 

које реализује Филозофски факултет и одлучила да тај предлог буде прослеђен Наставно-

научном већу на усвајање. . 

Комисија је констатовала да је предлоге правилника о полагању испита, правилника 

о завршним испитима, правилника о докторским студијама потребно усагласити са 

општим актима УНС и Филозофског факултета и проследити Наставно-научном већу на 

усвајање. 
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2. 

 

Чланови Комисије за квалитет оценили су да постоји потреба за разматрањем 

Правилника о обезбеђењу квалитета, као и начина спровођења студентске евалуације 

наставног процеса и општих услова студирања. Договорено је да се до краја летњег 

семестра школске 2014/2015. године организује заједнички састанак Комисије за 

обезбеђење квалитета и Студентског парламента у вези са овом темом. 

 

 

Састанак је завршен у 13.30. 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин 

 

 

 


