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Број:  

Дана: 30.1.2015. 

Записник 

 

са састанка Комисије за обезбеђење квалитета који је одржан дана 30.1.2015. 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. Формирање 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. Информације о имплементацији акредитованих студијских програма у 

школској 2015/16. години 

3. Предлози и сугестије 

 

Присутни су се сагласили са предложеним дневним редом. 

 

1. 

 

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин предложила је да Комисија изабере 

координаторе радних група које имају задатак да изврше анализу и утврде 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. 

Комисија се сагласила са предлогом да се формирају четири радне групе:  



 

Универзитет у Новом Саду     +381 21 450 690 

Филозофски факултет                                              dekanat@ff.uns.ac.rs 
Др Зорана Ђинђића 2, Нови Сад, Србија                                          www.ff.uns.ac.rs 

 

Координатор радне групе за анализу правилника за ОАС је доц. др Бојан Јаничић, а 

чланови радне групе су: проф. др Слободан Павловић, Жељка Несторовић-Токош и проф. 

др Биљана Шимуновић-Бешлин.  

Координатор радне групе за анализу правилника за МАС је проф. др Жолт Лазар, а 

чланови радне групе су: проф. др Снежана Гудурић, проф. др Владан Гавриловић и проф. 

др Харгита Хорват Футо. 

Координатор радне групе за анализу правилника за ДС је проф. др Небојша 

Мајсторовић, а чланови радне групе су: проф. др Светлана Костовић, проф. др Драган 

Проле, проф. др Јасмина Коџопељић и проф. др Владислава Гордић-Петковић. 

Координатор радне групе за анализу правилника којима се регулише стручна 

пракса је доц. др Дејан Пралица, а чланови су проф. др Небојша Мајсторовић и проф. др 

Слађана Зуковић. 

Комисија је усвојила став да координатори имају право да прошире састав радних 

група. 

Комисија је усвојила и план рада радних група: 

 успостављање контаката и избор материјала за разматрање – 2.2.2015. 

 састанак координатора и чланова радних група – 6.2.2015. 

 састанак Комисије, разматрање предлога радних група и припремање материјала за 

седницу Наставно-научног већа – 13.2.2015. 

 разматрање и усвајање предлога на седници Наставно-научног већа – 20.2.2015. 

 

2. 

 

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин обавестила је чланове Комисије да Комисија 

за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) још увек није доставила Факултету уверења 

о акредитацији појединих студијских програма, иако су донете позитивне одлуке о 

акредитацији свих студијских програма и установе (за које је захтев КАПК-у поднет 26. 

априла 2013. године). Очекује се да ће КАПК испунити своје обавезе и да ће Факултет 

моћи да поднесе захтев за измене и допуне Дозволе за рад, као и да ће тај захтев бити 

одобрен најкасније до краја марта 2015. године. 

Планира се да се у школској 2015/16. години почне са реализацијом измењених и 

допуњених акредитованих студијских програма ОАС, МАС и ДС, као и са два нова 

студијска програма МАС и једним новим студијским програмом ДС. То значи да је 

неопходно да се подаци о курикулуму измењених и допуњених студијских програма, као и 

нових студијских програма, унесу у Факултетски информациони систем (ФИС).  

Пре него што Служба за студентска питања и наставу приступи уношењу података 

о курикулуму и података о стручном, академском и научном називу, циљевима и 

компетенцијама, који се уносе у образац додатка дипломи,  неопходно је да се изврше 

извесне корекције студијских програма, посебно на првом и другом нивоу студија. Измене 

су неопходно због усклађивања студијских програма са измењеним Законом о високом 

образовању, правилницима о стручној спреми наставника и стручних сарадника у 

васпитно-образовном систему и уоченим потребама на тржишту рада.  
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Продекан за наставу координираће процес анализе, измена и допуна курикулума 

студијских програма, на основу стручне процене управника Центра за језике, доц. др 

Миливоја Алановића, управника Центра за усавршавање наставника, проф. др Бранке 

Јакшић-Провчи, руководилаца студијских програма, односно шефова појединих одсека. 

Руководиоци студијских програма припремиће текстове за рубрике ЦИЉЕВИ 

СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА и ПРОФЕСИОНАЛНЕ КОМЕТЕНЦИЈЕ у обрасцу додатка 

дипломи у складу са предвиђеним обимом (до 1000 карактера). 

Сви подаци о студијским програмима треба да буду преведени на енглески језик, за 

потребе двојезичних диплома и на мађарски, словачки, румунски и русински језик, а по 

потреби и на друге језике. 

Студентима уписаним на студијске програме закључно са школском 2014/2015. 

годином морају се обезбедити услови да студије заврше по започетом студијском 

програму. Ипак, неопходно је да пре почетка реализације измењених и допуњених 

студијских програма на свим нивоима, руководиоци студијских програма доставе Служби 

за студентска питања и наставу податке о начину изједначавања (еквиваленцији) 

студијских програма на које су студенти уписивани до школске 2014/2015. године са 

измењеним и допуњеним студијским програмима.    

 

3. 

 

Виолета Ракић, управница Библиотеке Факултета, указала је на потребу системских 

измена начина прикупљања података о научној продукцији наставника и сарадника 

Факултета. 

 

 

 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ 

Проф. др Биљана Шимуновић-Бешлин 


