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Реч добродошлице

Честитамо! Сада сте студенти Филозофског факултета и 

академски грађани. Чека вас једно ново, узбудљиво и динамично 

раздобље у животу. Чекају вас и ново окружење, нови пријатељи, а 

ко зна, можда, и нове љубави. Факултет је место на коме ћете 

стећи и разна знања и вештине којима ћете мењати себе, а онда 

и свет око себе. Надамо се да ће вам наш водич олакшати 

сналажење у новом окружењу.
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1. Шта је индекс и чему служи?

Индекс је студентска књижица са подацима о похађању предавања и 

оценама успеха на испитима, али и ваш најважнији документ на 

факултету. Без њега се не можете учланити у Библиотеку, нити вам се 

могу издати разна уверења или потврде. Да бисте добили тражену 

документацију, морате на увид доставити индекс. Поред наведеног, 

индекс вам омогућава и разне друге погодности и попусте, нпр. у 

установама културе и јавном превозу. 
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2. Сајт Факултета

Подаци на званичном сајту Филозофског факултета се свакодневно 

ажурирају и проверавају. Сајт је доступан на следећој адреси: 

ff.uns.ac.rs. Као што ћете видети и из овог водича, готово све 

информације које се тичу студија, ваших права и обавеза, као и 

правна акта, доступни су на сајту Факултета. Сајт би требало да вам 

буде увек прва станица у потрази за одговорима и информацијама.

На сајту се такође увек можете информисати о додатним 

активностима које се одржавају на Факултету, свечаностима и 

прославама, гостовањима и гостујућим предавањима и слично.

Контакти свих служби и свих запослених такође су доступни на сајту, 

тако да, уколико не можете да пронађете одговор на ваше питање на 

сајту или у овој брошури, или сте наишли на неки проблем, сви наши 

запослени су ту да вам помогну или да вас усмере на одговарајућу 

особу.
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3. Академски координатори

Академски координатори су наставници који имају задатак да 

упознају студенте са обавезама на студијском програму, плановима 

предмета одговарајуће године студија, предиспитним обавезама, 

условима за упис у наредну годину студија, односно начину пријаве 

завршног рада и другим важним информацијама. За сваку годину 

студуја именује се посебан координатор. Академски координатори су 

ту да вам помогну да добијете одговоре на питања и решите 

проблеме које будете имали током студија. Упознаћете их први дан 

студија. 
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4. Шта је студентски веб-сервис и чему служи?

Приступ свом студентском налогу добијате од референта за ваш 

студијски програм у Студентској служби приликом уписа. 

На сајту Факултета постављен је линк ка веб-сервису 

(student.ff.uns.ac.rs). За прво логовање потребно је да укуцате 

корисничко име и иницијалну лозинку коју сте добили од Службе. 

Приликом првог логовања промените и запамтите нову лозинку, коју 

ћете убудуће користити. Уколико изгубите или заборавите 

корисничко име и лозинку, и више не можете да приступите налогу, 

јавите се вашем референту у Служби како бисте добили приступ 

поново. 

Студентски веб-сервис користите за: пријаву испита, бирање 

изборних предмета за сваку школску годину, добијање свих важних 

обавештења, увид у пријављене, односно положене испите, упис 

наредне године студија, плаћање школарине и оверу семестра. 
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5. Студентска служба

Студентска служба је служба у којој обављате све административне 

послове од тренутка уписа до завршетка студија. Неке од најважнијих 

активности које обављате у Студентској служби јесу:

− пријава на Конкурс за упис на студије;

− консултације око правила и режима студија;

− упис у наредну годину студија;

− издавање различитих студентских потврда, решења и уверења која 

вам могу затребати у току студија;

− подношење документације за добијање студентског кредита, 

односно стипендије Министарства просвете;

− подношење захтева за преузимање уверења и дипломе након 

завршених студија.

Радно време Студентске службе, контакт телефони и имејл адресе 

запослених доступни су на сајту Факултета (Факултет / О Факултету / 

Службе / Служба за студентска питања и наставу).
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6. Врсте предмета

Предмети које можете да слушате у току студија предвиђени су 

акредитацијом тог студијског програма, и могу бити обавезни, 

изборни и факултативни.

Обавезни предмети су предмети који су наставним планом и 

програмом Факултета прописани као обавезни и које морате 

одслушати и положити како бисте добили звање високошколске 

установе на којој студирате. Обавезни предмети постоје на свим 

нивоима студија − основним, дипломским (мастер) и докторским. 

Обавезни предмети су неопходни како бисте били квалификовани за 

област коју сте одлучили да изучавате.

Изборни предмети су предмети које можете изабрати из групе 

понуђених предмета, а који су важна допуна обавезним предметима. 

Они вам пружају могућност да се уже специјализујете за одређену 

област интересовања. То могу бити језици које желите да изучавате, 

те уско стручни предмети усмерени на стручније усавршавање. 

Изборни предмети су доступни свим студентима, али је некада број 

доступних места за похађање и реализацију наставе из ових 

предмета ограничен. Изборне предмете које желите да слушате у 

одређеној школској години бирате на свом студентском налогу у 

роковима који су предвиђени за то. Више информација налази се на 

сајту Факултета, као и на вашем Студентском налогу.

Факултативни предмети су сви предмети који нису предвиђени 

студијским програмом, али које желите да похађате, и не улазе у 
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неопходан број ЕСПБ бодова који су неопходни како бисте завршили 

своје студије. То може бити предмет из одређеног изборног блока 

који сте изабрали, поред предмета које сте већ одабрали да слушате, 

додатни језик, као и предмет са неког другог студијског програма. 

Факултативне предмете нисте у обавези да изаберете и полажете, 

али ако то желите, неопходно је да се јавите свом референту у 

Студентској служби, како би додали тај предмет на ваш Студентски 

налог. Да бисте слушали неки факултативни предмет, неопходно је да 

прво ступите у контакт са предметним наставником и проверите да 

ли на том предмету постоји довољно места да се прикључите. 

Факултативни предмети се не рачунају у број ЕСПБ бодова 

неопходних за завршетак студија.
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7. Шта су ЕСПБ бодови?

ЕСПБ је скраћеница за Европски Систем Преноса Бодова, или на 

енглеском језику European Credit Transfer System (ECTS). На 

факултетима се они најчешће зову само бодови.

Ови бодови означавају колико сте ви (квантитативно) научили на 

факултету. Сваки ЕСПБ бод ,,вреди“ 25−30 сати рада. Под радом се не 

подразумевају само појединачни часови, већ целокупан рад који тај 

предмет захтева, укључујући разне домаће, семинарске, научне или 

друге радове.

Обично се током једне студијске године од вас очекује да остварите 

60 ЕСПБ бодова, односно 30 бодова по семестру, и ово се сматра 

оптималним залагањем и оптерећењем. Сваки предмет или курс на 

факултету, свако залагање и рад носе одређени број ЕСПБ бодова. 

Колико предмет носи бодова зависи од саме структуре предмета и 

акредитације факултета. Обимнији предмети, односно они који 

захтевају више уложеног рада и времена, по правилу носе више ЕСПБ 

бодова од мање захтевних предмета.

ЕСПБ бодови нису оцене, нити замена за оцене. За одређени предмет 

добијате исти број бодова, независно од оцене коју остварите на том 

предмету. 

Бодови који су вам неопходни за упис у наредну годину студија 

одређени су Законом о високом образовању, члан 102. Правила 

студија.
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8. Како да изаберем или променим страни језик 
(предмет по избору)?

У оквиру Центра за језике Филозофског факултета у Новом Саду за 

студенте углавном прве и друге године организује се настава страних 

језика у оквиру курса Страни језик – предмет по избору. Приликом 

уписа, попуњавате образац пријаве у којој, уз друге тражене податке, 

са списка бирате шест страних језика које бисте желели да слушате, 

одговарајућим редоследом. На који језик сте распоређени можете 

сазнати на сајту Факултета или на сајту Центра за језике 

(centarzajezike.ff.uns.ac.rs), најкасније до 1. октобра. Страни језик на 

који сте распоређени слушате, у зависности од студијског програма 

који похађате, од два до четири семестра, односно једну до две 

године.

На списку језика које можете да одаберете налазе се: енглески (не 

ниво А1), француски, немачки, руски, пољски, италијански, шпански, 

португалски, грчки, русински, словачки, мађарски, румунски, кинески 

и корејски језик.

Не можете да бирате свој матерњи језик као страни језик по избору, 

као ни језик који студирате или који је већ обавезан на одговарајућем 

студијском програму. Ове информације налазе се и на обрасцу са 

списком језика који попуњавате приликом уписа. 

Распоређивање се врши на основу успеха на пријемном испиту, те 

бодова које сте добили на основу успеха из средње школе. Уколико 

су за свих шест наведених језика квоте већ попуњене, неће вам бити 

додељен ниједан страни језик све док се не јавите Центру за језике и 
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изјасните за неки од језика на којем има слободних места.

Уз списак, на сајту се налазе и информације о времену и учионици у 

којој ће се одржати прозивка, односно класификациони тест за 

одређени страни језик, уколико је неопходан за тај језик. 

Класификациони тест се организује у првој радној недељи октобра и 

присуство је обавезно. Ове информације можете потражити 

најкасније до 1. октобра, а често их добијете и на свечаном пријему 

студената прве године.

Студенти прве године НЕ МОГУ да промене страни језик по избору, 

будући да им је додељен један од језика који су сами навели 

приликом уписа, а на који су распоређени на основу броја бодова.

Студенти друге и треће године могу да промене страни језик по 

избору уколико нису положили ниједан сегмент тог предмета и имају 

објективне разлоге за пребацивање на други страни језик. У том 

случају, неопходно је да се јавите Центру за језике између 2. и 15. 

октобра текуће академске године и приложите писмену молбу са 

наведеним разлозима, уз доказ о уплати за молбу. Могуће је 

пребацити се само на језике на којима има слободних места. За више 

информација о процедури промене језика, посетите сајт Центра за 

језике.
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9. Е-учење

16

Већ дужи низ година настава коју студенти похађају уживо 

потпомогнута је различитим видовима онлајн наставе. У ту сврху 

користи се Moodle платформа за учење на даљину, као и Дигитална 

библиотека Филозофског факултета, у којој су студентима доступне 

публикације и материјали за учење у електронској форми. Током 

трајања епидемије изазване вирусом ковид-19 на Факултету је 

започето интензивно коришћење и дугих алата погодних како за 

асинхроне облике (Google Classroom, Google drive), тако и за 

синхроне облике онлајн наставе (Google Meet, Zoom). Како би се 

олакшала употреба ових алата, за студенте смо обезбедили, развили 

или приредили упутства и приручнике за њихову употребу за потребе 

онлајн наставе, који су постављени на сајт Факултета. Искуство са 

онлајн наставом током епидемије нам говори да ће ови алати и 

облици рада наставити да се користе као помоћна средства у настави 

и након повратка студената у учионице. О томе који ће се алати и 

облици онлајн наставе користити на поједином предмету, 

обавестиће вас предметни наставници на првом часу предавања.



10. Упис у Библиотеку Филозофског факултета

Чланови Библиотеке могу да буду студенти Филозофског факултета 

свих нивоа студија, као и наставници, сарадници и остали запослени 

на Факултету. Чланска карта Библиотеке важи до краја студија и 

обавезна је при коришћењу свих услуга Библиотеке, као и за 

коришћење Дигиталне библиотеке.

Процедура уписа је једноставна и брза; све што треба да урадите 

јесте да пошаљете попуњен образац за учлањивање на адресу 

uclanjivanje@ff.uns.ac.rs.

17



11. Библиотека Филозофског факултета

Библиотека Филозофског факултета поседује разноврсне и богате 

књижне фондове и броји више од 630.000 библиотечких јединица на 

свим језицима који се уче или проучавају на Факултету, као и велики 

број домаћих и страних стручних часописа. Специјализовани 

фондови књига, периодике и друге грађе формирани су у складу са 

потребама наставног и научноистраживачког рада на Факултету.

Библиотека се састоји од Централне библиотеке (чији су саставни 

делови Централна читаоница (П10) и Централни депо) и 17 

семинарских библиотека смештених на другом и трећем спрату.

Једном када се учланите у Библиотеку, на располагању су вам:

− богати фондови Библиотеке, са великим бројем старих и ретких 

књига, али и савремена научна литература;

− Дигитална библиотека Филозофског факултета (научна и стручна 

издања Факултета у слободном приступу и дигитализована наставна 

грађа);

− обимна мултидисциплинарна колекција Academic Search Complete 

у оквиру EBSCO базе података на коју је Факултет претплаћен; 

− онлајн претраживање домаћих и светских електронских каталога, 

база података и електронских часописа са комплетним текстом;

− електронске публикације Факултета;

− веб-семинари и едукација за претраживање база података и 

истраживање;
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− остали информациони извори и услуге Библиотеке;

− помоћ и упутства за претраживање база података и истраживање;

− помоћ и упутства за проналажење и селекцију библиографских 

референци;

− кориснички рачунари за претраживање и истраживачки рад;

− модерне и опремљене читаонице.

На располагању Вам је и Централна библиотека Универзитета у 

Новом Саду, која се налази у згради Универзитета у Новом Саду (Др 

Зорана Ђинђића 1), а за коришћење вам је неопходан индекс.
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12. Оцењивање, поени и бодови

Знање студената може се проверавати и оцењивати током теоријске 
и практичне наставе (предиспитне обавезе), а завршна провера 
знања и коначна оцена утврђују се на самом испиту.

Поене скупљате током самог трајања курса, а додељује их предметни 
наставник, у складу са вашим залагањем на одређеном предмету, 
односно са испуњавањем задатака и предиспитних обавеза. 

Начин на који се одређују поени, те како остварујете укупан број 
поена одређује предметни наставник. На различитим предметима, 
одређене обавезе носе известан број бодова, што зависи од самог 
предмета и начина на који је исти организован. На пример, на неком 
предмету, наставник може распоредити бодове тако да присуство 
носи 30 поена од укупних 100, док на неким предметима присуство 
доноси много мање поена или не доноси поене уопште. 

Поени на предмету су саставни део завршне оцене из тог предмета. 
Постоји пет прелазних оцена којима је могуће положити испит (оцена 
5 – петица није прелазна оцена) и остварују се на следећи начин:

 6 – шестица (51–60 поена),
 7 – седмица (61–70 поена),
 8 – осмица (71–80 поена),
 9 – деветка (81–90 поена),
 10 – десетка (91–100 поена).

Остварени поени на неком предмету, односно остварена завршна 
оцена не утиче на број ЕСПБ бодова. ЕСПБ бодове остварујете након 
што положите одређени предмет.

20



13. Шта су предиспитне обавезе?

Предиспитне обавезе представљају све обавезе које је неопходно да 

испуните како бисте могли да изађете на полагање самог испита. У 

зависности од предмета, то могу бити колоквијуми, семинарски 

радови, тестови, домаћи задаци, есеји, пројекти, портфолио, 

дискусионе групе, писмене вежбе, презентације, самостални 

преводи, организација радионица, опсервације и дневници 

хоспитовања, микроистраживање и друго. Предметни наставници 

ће вас на уводном предавању обавестити о предиспитним обавезама 

које су део тог предмета, као и о томе када су предиспитне обавезе 

планиране. Предиспитне обавезе углавном тестирају знање или 

примену знања које сте остварили на том предмету до тог тренутка, 

носе одређени број поена (од 100) и чине део завршне оцене из тог 

предмета.
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14. Испитни рокови и Радни календар

Испитни рокови су термини у којима можете полагати испите, и могу 

бити редовни и ванредни. 

Редовни испитни рокови су: јануарски, фебруарски, априлски, јунски, 

септембарски и октобарски, и то су рокови у којима је предвиђено 

полагање испита.

Уколико постоје предмети које сте одслушали, а нисте били у 

могућности да их положите у редовним испитним роковима, на 

располагању су вам и ванредни испитни рокови и то су: 

новембарски, децембарски, мартовски и мајски. 

Термини испитних рокова предвиђени су Радним календаром за 

текућу школску годину који је доступан на сајту (Студенти / Радни 

календар). Термини самих испита налазе се у Распореду испита 

(Студенти / Распореди).
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Студентски живот

Студентски центар Нови Сад на располагању има 2.663 студентских 

места распоређених на десет студентских домова, од који се два 

налазе у Кампусу Универзитета. Конкурс за пријем студената у 

студентске домове расписује и спроводи Студентски центар Нови Сад, 

а један од услова за пријаву јесте и то да сте студент чије се 

школовање финансира из буџета Репубике Србије. Пријаве на конкурс 

за студенте прве године увек су у првој половини септембра, док се 

пријаве на конкурс за студенте свих осталих година спроводе од друге 

половине септембра до краја октобра текуће године. Остале услове, 

неопходну документацију, рокове и друге важне информације 

можете пронаћи на сајту СЦНС (scns.rs). 

Након завршетка конкурса, резултати су истакнути на сајту и огласној 

табли СЦНС. Један од услова за усељење у дом, након што вам буде 

додељено место у дому, јесте и систематски преглед који се обавља у 

Заводу за здравствену заштиту студената. 

Приликом усељења у студентски дом који вам је додељен, неопходно 

је да израдите студентску картицу. Студентску картицу израђујете на 

шалтеру Благајне смештаја која се налази у склопу Студентског 

центра. Картица је документ који користите као легитимацију, 

односно доказ да сте станар одређеног студентског дома. 
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Студентска картица такође омогућава и коришћење студентских 

ресторана (мензи). На располагању су вам два студентска ресторана: 

Ресторан 2 (тзв. Велика менза) и Ресторан 3 (тзв. Мала менза). Оба 

студентска ресторана смештена су у Кампусу Универзитета, у 

непосредној близини Студентског центра. Да бисте могли да се 

храните у студентским ресторанима, уз картицу, неопходно је да 

купите и жетон за прибор за јело; жетон се такође купује на шалтеру 

Благајне исхране и он је неповратан, као и средства уплаћена за 

његово коришћење. Приступ студентској мензи имају и студенти који 

су на самофинансирању, али постоји разлика у цени оброка у односу 

на студенте који се финансирају из буџета. О томе се додатно можете 

информисати на сајту Студентског центра. Студенти „мештани” имају 

право само на коришћење студентског ресторана у време ручка, а 

максималан број ручкова у месецу једнак је броју дана у текућем 

месецу.
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16. Завод за здравствену заштиту студената

У Заводу за здравствену заштиту студената Нови Сад (zzzzsns.co.rs), 

поред опште службе и специјалистичких служби, који имају за циљ 

да побољшају здравље студената кроз пружање квалитетних услуга 

превенције, дијагностике и терапије, доступна су и следећа 

саветовалишта: 

− Саветовалиште за здраве стилове живота,

− Саветовалиште за ментално здравље,

− Саветовалиште за контрацепцију и планирање породице,

− Саветовалиште за одвикавање од пушења,

− Саветовалиште за сексуално преносиве болести.

Систематски преглед који се обавља у Заводу је обавезан за све 

студенте и обавља се у првом семестру, према распореду који је 

истакнут на сајту Факултета.

Поред тога, уз оверену књижицу и индекс, у Заводу имате право и на 

изабраног лекара и бесплатну здравствену заштиту.
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17. Студентске стипендије и кредити

Студентска служба спроводи Конкурс Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја за добијање студентских кредита или 

стипендија. Информације о Конкурсу можете пронаћи на сајту 

Министарства (www.mpn.gov.rs/stipendije-mpntr/).

Након што Министарство просвете распише Конкурс, обрасце и 

упутство за Конкурс купујете у Просветном прегледу (Железничка 40, 

Нови Сад). Након што прикупите неопходну документацију, све 

предајете Студентској служби. 

Листе одобрених кредита и стипендија и начин преузимања 

објављује Министарство.
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18. Превоз – линије и израда показне карте

Захваљујући добро распоређеној мрежи градских линија, Кампус 

Универзитета у Новом Саду је одлично повезан са свим деловима 

града. Поред Кампуса пролазе линије: 1, 4, 8, 9, 11 и 13.

Студенти (до 26 година старости) имају право на два типа 

повлашћених карата: месечну и годишњу.

Предаја захтева за израду месечне карте врши се на Међумесној 

аутобуској станици, на шалтеру број 12, а за израду карте неопходно 

је да:

− доставите формулар захтева за израду карте оверен од стране 

Студентске службе, који доказује да сте редован студент на 

Факултету;

− прикажете личну карту и оверен индекс на увид ради идентифика- 

ције;

− доставите једну фотографију димензија 30 x 25 мм (као за личну 

карту);

− припремите одговарајући новчани износ (према Ценовнику ЈГСП-а).

За годишњу карту, која важи од I до IV зоне, предаја захтева такође се 

врши на Међумесној аутобуској станици, али на шалтеру број 14. 

Неопходни су вам:

− уредно попуњен захтев за израду карте оверен од стране 

Студентске службе, који доказује да сте редован студент на 

Факултету, са потписаном сагласношћу за прикупљање и обраду 

података у сврху израде карте;
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− једна фотографија димензија 30 x 25 мм (као за личну карту), не 

старија од 6 месеци;

− индекс или документ на коме је наведено место становања;

− доказ о уплаћеном новчаном износу према важећем Ценовнику 

ЈГСП-а.
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19. Едуром  (EDUROAM ) – бежична мрежа

Као студенту Филозофског факултета, односно Универзитета у Новом 

Саду, омогућен вам је приступ Едуром (EDUROAM) бежичној мрежи. 

Ради се о бесплатном сервису за приступ интернету, а креирање 

налога могуће је у два корака:

− попуните захтев за добијање корисничког налога који је доступан 

на сајту Факултета;

− попуњен захтев, уз оверен индекс, однесете у просторије АРМУНС-а 

(Централна зграда Универзитета у Новом Саду, Др Зорана Ђинђића 1, 

први спрат).

Да бисте добили приступ свом корисничком налогу неопходно је да 

прође најмање један радни дан. Након тога, важно је да мењате 

лозинку на сваких шест месеци.

Овај кориснички налог омогућава вам бесплатно коришћење 

интернета не само у Кампусу Универзитета у Новом Саду, већ и у 

свим кампусима у Србији и свету, где год постоји могућност приступа 

мрежи. У неким државама, EDUROAM мрежа доступна је и у другим 

сродним установама, као што су библиотеке, али и на железничким 

станицама, аеродромима, у центрима градова и др.
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20. Кампус Универзитета у Новом Саду

Универзитет у Новом Саду једини је универзитет у Србији који је 

смештен у кампусу. Кампус Универзитета у Новом Саду обухвата 

седам факултета, Ректорат, Студентски центар, Завод за здравствену 

заштиту студената, два студентска дома, станове за привремени 

смештај младих наставно-научних радника, Централни студентски 

ресторан („мензу“), Центар за физичку културу са спортским 

теренима, универзитетске студентске организације и друге научне, 

стручне, информативне, културне и спортске организације.
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21. Градска библиотека у Новом Саду и 
Библиотека Матице српске

Осим у Библиотеци Филозофског факултета, најстаријој и највећој 

високошколској библиотеци на Универзитету у Новом Саду, додатну 

литературу можете потражити и у Градској библиотеци у Новом Саду 

и Библиотеци Матице српске.

Централни објекат Градске библиотеке налази се у Дунавској улици, 

где су вам на располагању: највеће одељење за одрасле кориснике 

„Ђура Даничић“, издвојено Дечје одељење и Информационо- 

реферални центар са Читаоницом. У непосредној близини је Огранак 

„Аница Савић Ребац“, са библиотечком грађом на 12 светских језика. 

У тренутку издавања ове брошуре, годишња чланарина за Градску 

библиотеку износи 500 динара.

Библиотека Матице српске најстарија је српска национална 

библиотека и прва јавна научна библиотека у Срба. Поседује највећу 

на свету збирку старих и ретких српских књига и прима обавезни 

примерак свих штампаних ствари од 1948. године. Има преко 

4.000.000 публикација на српском и још 109 језика. Размењује књиге 

и часописе са 320 институција у свету и на располагању има седам 

читаоница. Библиотека се налази на адреси Матице српске 1. У 

тренутку издавања ове брошуре, годишња чланарина за студенте 

износи 1.500 динара.
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Организација и структура Филозофског 
факултета

Студентски парламент представља орган високошколске установе 

чији је задатак да заступа интересе и права студената Филозофског 

факултета. Парламент постоји како би вам помогао у превазилажењу 

проблема које имате у току студија, као и у спровођењу ваших идеја 

у дела. Настао је због потребе да се повећа транспарентност 

студентског организовања и да се студенти подстакну на учествовање 

у ваннаставним активностима. Састав Парламента чини 15 чланова са 

различитих студијских група и година студија.

Седиште Парламента се налази на трећем спрату Филозофског 

факултета у канцеларији број 338, у којој редовно дежурају чланови 

Парламента од 10 до 14 часова. Могуће их је контактирати имејлом 

(stparlament@ff.uns.ac.rs) или  путем телефона (021/485-3992).
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23. Студент продекан

Студент продекан је представник студената предвиђен Статутом 

Факултета. Учествује у раду Савета и Наставно-научног већа када се 

разматрају питања од студентског интереса.

Студент продекан представља студенте и заступа ваша мишљења, 

предлоге и захтеве пред свим органима Факултета, који се односе на 

подизање квалитета образовног процеса, као и на приговоре на 

организацију и начин организовања наставе. Студент продекан 

координира рад тимова које оформи Студентски парламент, 

координира радом студентских организација, те предлаже мере за 

унапређивање наставе. Студент продекан преноси и објашњава 

студентима ставове органа Факултета који су од значаја за студенте.

На предлог Студентског парламента, Савет Факултета бира и 

разрешава студента продекана, на период од једне године. Студент 

продекан се бира из редова свих студената Факултета и у обавези је 

да на свакој седници извештава Студентски парламент о питањима 

из његове надлежности.

Најлакши начин да ступите у контакт са студентом продеканом јесте 

путем имејла (studentprodekan@ff.uns.ac.rs).
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24. Правна акта – Статут Филозофског 
факултета, Правилник о студирању, Закон о 
високом образовању
Правна акта која дефинишу и регулишу рад Факултета, као и права и 

обавезе студената јесу, пре свега, Закон о високом образовању, 

Статут Филозофског факултета, као и правилници и други акти 

Факултета.

Предлажемо вам да се упознате са њиховом садржином. Можете их 

наћи на сајту Факултета у одељку „Правна акта“.
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25. Органи Факултета – Савет, 
Наставно-научно веће, декан

Филозофски факултет има неколико органа, од којих су неки: Савет 

Факултета, Наставно-научно веће и декан Факултета. 

Савет Факултета представља орган управљања Факултетом и броји 

17 чланова, од којих су три представника студената које бира 

Студентски парламент. Савет Факултета има многе задатке, а међу 

њима су и: доношење статута на предлог Наставно-научног већа, 

бирање и разрешавање декана, доношење финансијског плана на 

предлог Наставно-научног већа, доношење одлука о висини 

школарине на предлог Наставно-научног већа, доношење општих 

аката Факултета у складу са Статутом и друго. Рад Савета ближе 

регулише Пословник о раду Савета Факултета који је доступан на 

сајту Факултета.

Наставно-научно веће је стручни орган Факултета који одлучује о 

питањима од интереса за реализацију наставе, наставног, научног и 

истраживачког рада. Наставно-научно веће чине представници 

одсека из реда наставника и студент продекан. Пословник о раду 

Наставно-научног већа доступан је на сајту Факултета.

Декан је орган пословођења Факултета. Неки од задатака декана 

Факултета јесу да: представља Факултет, одговара за остваривање 

образовне и научне делатности, предлаже годишњи програм рада и 

план развоја, извршава одлуке Савета Факултета, предлаже 

унутрашњу организацију Факултета, покреће иницијативу и
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предлаже решења о питањима од значаја за обављање делатности 

Факултета и друго. Декан је дужан да се придржава овлашћења 

предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом 

Филозофског факултета, као и да спроводи одлуке органа управљања 

и стручних органа Факултета. Више информација о раду и 

овлашћењима декана можете пронаћи у Статуту Факултета.
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Додатно усавршавање

Центар за подршку студентима Филозофског факултета реализује 

програме психолошке и педагошке подршке усмерене на очување 

менталног здравља, унапређивање вештина потребних за успешно 

студирање, као и превазилажење тешкоћа и препрека у учењу на 

свим нивоима студија кроз различите активности:

− инфо-пулт током октобра за боље сналажење бруцоша;

− групну и индивидуалну подршку вршњачких ментора за размену 

информација и искустава; 

− тематске радионице, предавања и трибине на актуелне теме;

− индивидуално психолошко саветовање;

− онлајн контакте и заказивање саветовања путем имејла 

(centarzapodrsku@ff.uns.ac.rs).

Центар за подршку студентима налази се у кабинету 352 на трећем 

спрату, а више информација о раду Центра можете пронаћи на сајту 

Факултета. 
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27. Кад могу на размену студената?

Студенти Филозофског факултета имају могућност да проведу део 

својих студија на размени у иностранству и право да им положени 

испити буду признати на нашем Факултету. На размену можете ићи 

већ у трећем семестру (другој години). У зависности од области које 

изучавате и које вас интересују и тога колико бисте времена волели 

да проведете на размени, на располагању су вам различити 

програми размене, од којих су најпознатији програм Еразмус+ и 

CEEPUS. Канцеларија за међународну сарадњу организује 

промотивне активности на којима се можете информисати о 

различитим програмима размене, као и процесу и условима за 

пријављивање. Више информација о програмима размене, као и 

самом раду Канцеларије можете пронаћи на сајту Факултета. Сва 

питања можете упутити имејлом (international@ff.uns.ac.rs).
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28. Центар за језике

Центар за језике Филозофског факултета координира наставу страних 

језика за студенте основних академских студија, као и провере знања 

из страних језика на докторским студијама. Такође, за потребе 

грађанства, Центар организује и курсеве страних језика, језика 

националних мањина и језичких вештина, те провере знања из 

страних језика, а пружа и услуге превођења и лектуре текстова. О 

раду Центра за језике се, поред сајта Факултета, можете 

информисати и на сајту Центра за језике (centarzajezike.ff.uns.ac.rs) 

или путем имејла (languages@ff.uns.ac.rs).
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29. Страни, а наши...

Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду

Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду основан је у мају 

2014. године, чиме су Филозофски факултет и Универзитет у Новом 

Саду постали део велике породице Конфуцијевих института у свету 

која броји више од 600 института и преко 1.000 Конфуцијевих 

учионица.

У сарадњи са партнерским Универзитетом за пољопривреду и 

шумарство Џеђиjанг из Кине, Филозофски факултет организује 

разноврсне културне активности у циљу промовисања кинеског 

језика и културе у Новом Саду. 

Поред курсева језика (од А1 до Б2 нивоа), Институт организује и низ 

промотивних активности за све који желе ближе да упознају кинеску 

културу, као што су: уметност резања папира, култура кинеског чаја 

(по чему је наш Институт посебно познат и јединствен), кинеска 

калиграфија, кинеско традиционално сликарство, кинески плес, 

уметност кинеских чворова и таи чи.

Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду званични је Центар 

за тестирање знања кинеског језика за стицање HSK, HSKK, BCT и YCT 

сертификата.

О активностима Конфуцијевог института можете се информисати на 

сајту Института (konfucije.ff.uns.ac.rs) или путем имејла 

(konfucijev.institut@ff.uns.ac.rs).
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Институт Кинг Сеђонг

Институт Кинг Сеђонг основан је на Факултету у септембру 2019. 

године, након две успешне године одржавања курсева корејског 

језика, покренутих у сарадњи са Амбасадом Републике Кореје. 

Филозофски факултет се придружио породици од 180 установа са 

овим институтом у 60 земаља света. На Институту се изводи настава 

корејског језика на више нивоа, а организују се и бесплатни часови 

корејске културе. Институт годишње за све грађане организује 

промоцију корејске културе на разноврсним догађајима међу којима 

су кулинарске, козметичке и плесне радионице и дани корејског 

филма. 

Oд 2021. гoдинe Филoзoфски фaкултeт Унивeрзитeтa у Нoвoм Сaду из

aбрaн je зa звaнични испитни цeнтaр зa TOПИК (Teст пoзнaвaњa кoрej

скoг jeзикa) и тимe je пoстao први цeнтaр тoг типa нe сaмo у Србиjи, в

eћ и у зeмљaмa бившe Jугoслaвиje. Најбољи начин да ступите у 

контакт са Институтом јесте путем имејла 

(korejski.institut@ff.uns.ac.rs).

Институт Камоиш

Званични центар Института Камоиш отворен је у октобру 2017. 

године, уз подршку Амбасаде Португала, а као резултат сарадње дуге 

готово десет година коју је Филозофски факултет имао са овим 

институтом. Институт нуди наставу португалског језика, као и прилику 

да се, кроз различите активности и изложбе, упознате са 

португалским писцима, храном и пићем, музиком, филмом и 

народном традицијом. 

41



30. Сертификати Cambridge English Certificates

У фебруару 2020. године, на Факултету је, у сарадњи са Cambridge 

English Assessment, званично отворен испитни центар у коме је 

могуће полагање испита и добијање сертификата Cambridge English 

Certificates, а Центар за језике Филозофског факултета постао је 

званични припремни центар за полагање ових испита. Ради се о 

стандардизованим, међународно признатим сертификатима, који 

важе читав живот. Одржавање првих испита планира се у 2021. 

години. Више информација могуће је пронаћи на сајту 

(examcentre.ff.uns.ac.rs) или путем имејла fopec@ff.uns.ac.rs.
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31. Центар за предузетништво

Центар за предузетништво, назван Centre Preneur, основан је ради 

креирања позитивне друштвене промене путем подстицања и 

подршке у осмишљавању и реализацији пословних подухвата 

садашњих, бивших и будућих студената Филозофског факултета 

Универзитета у Новом Саду. Центар за предузетништво усмерен је на 

оснаживање студената Филозофског факултета да осмишљавају и 

реализују сопствене пословне подухвате. 

Центар своје активности реализује кроз два основна правца 

делатности: научноистраживачки рад и образовну делатност и 

менторски рад.

Осим тога, у оквиру основних академских студија покренут је курс 

„Предузетничке вештине”, који могу да похађају сви студенти 

Филозофског факултета.

Контакт имејл Центра: preduzetnistvo@ff.uns.ac.rs.
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32. ECDL

Факултет је овлашћен и тестни центар за информатичку област, па је 

студентима омогућено стицање ECDL сертификата. ECDL представља 

међународни сертификат информатичке писмености. Часови 

информатике на нашем Факултету су од школске 2014/15. године 

усклађени са ECDL стандардима и ако положите испит с оценама 8, 9 

или 10, можете добити ECDL – европски информатички сертификат.

Све додатне информације можете добити путем имејла 

(ecdl@ff.uns.ac.rs).
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33. Културне активности

Поред организације наставе на три нивоа студија током два 

семестра, Филозофски факултет организује и бројне културне 

активности. Током сваке школске године на Факултету се одржи више 

од стотину различитих активности, веома често у сарадњи са 

партнерским институцијама као што су: Француски институт у Србији, 

Аустријски културни форум, ДААД, Институт Камоиш, Институт Јунус 

Емре, Италијански културни центар, Културни центар Ирана, 

Конфуцијев институт, Институт Кинг Сеђонг, Индијски савет за 

културну размену, те бројним амбасадама у Републици Србији, па су 

неретко гости Факултета и амбасадори лично.

Уз бројне научне конференције, скупове и симпозијуме, Факултет 

организује и предавања врхунских научника из целог света како би се 

студенти и наставници упознали са најновијим достигнућима из 

друштвено-хуманистичких наука из прве руке и разменили искуства. 

Гости Факултета су често и књижевници, било да се ради о класицима 

књижевне сцене или младим надама.

Често су целе недеље, па чак и месеци, посвећени одређеним 

културама и њиховој промоцији. Организовали смо: Дане мексичке 

културе, Дане италијанске културе, Дане турске културе, Месец 

франкофоније, Месец Кине, Дане корејске популарне музике и др.,  

током којих су биле организоване филмске пројекције, изложбе 

слика и/или фотографија, предавања из области културе, књижевне 

вечери са познатим ауторима, концерти, позоришне и плесне
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представе, демонстрације различитих вештина, дегустације хране и 

пића из земље у фокусу, а све у циљу да се свака од ових култура 

спозна свим чулима, а не само читањем.

Додатно, Факултет у сарадњи са Библиотеком Филозофског 

факултета, пригодним програмима и изложбама књига обележава и 

Европски дан језика, Дан матерњег језика, Светски дан књиге, Дан 

словенске писмености, итд.

О свим активностима можете се информисати на сајту Факултета.
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34. Волонтирање и ваннаставне активности

Ваннаставне активности у које се укључујете током студија се такође 

вреднују одговарајућим бројем ЕСПБ бодова, на исти начин као и 

залагање на одређеном предмету. 1 ЕСПБ бод одговара раду од 25 до 

30 сати.

Пример активности које се овако награђују је: ангажовање у раду 

Факултета или у раду са студентима (нпр. Студентски парламент), 

учешће у организацији научних скупова, конференција, семинара, 

пројеката, стручне праксе на Факултету, добровољни рад у локалној 

заједници или волонтирање, спортска и научна такмичења, помоћ 

студентима са хендикепом и друго. Укратко, можете бити награђени 

и за све релевантне активности које нису веома уско везане за сам 

факултет и рад на њему.

ЕСПБ бодови реализовани на основу признатих ваннаставних 

активности уписују се у одговарајућу рубрику у Додатку дипломи, и 

иако се не сабирају са ЕСПБ бодовима оствареним полагањем испита 

у току студија, могу вам помоћи приликом пријава на различите 

врсте конкурса и послова након завршеног факултета.

Вредновање ваннаставних активности регулисано је Правилником о 

вредновању ваннаставних активности студената Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду, који се налази на сајту 

Факултета у одељку „Правна акта“. Како би вам ваннаставне 

активности биле вредноване, неопходно је да попуните Захтев за 

вредновање ваннаставних активности (захтев је доступан на сајту, у
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делу Студенти / Формулари) и поднесете га Студентској служби, уз 

одговарајућу документацију о реализованим ваннаставним 

активностима, заједно уз захтеве за издавање Дипломе и Додатка 

дипломи.
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Честитамо!

Након што завршите студије, односно када положите последњи 

испит или одбраните завршни рад, неопходно је да се јавите 

Студентској служби и поднесете захтев за добијање Уверења о 

завршеним студијама, као и захтев за издавање дипломе. Уверење о 

завршеним студијама замењује диплому и важи до добијања исте.

Уз диплому се штампа и додатак дипломи на српском и енглеском 

језику, и на језицима националних мањина, у који улазе сви ваши 

положени испити, али и факултативни предмети и ваннаставне 

активности.

Дипломирани студент који заврши студије према Закону о високом 

образовању, добија диплому и додатак дипломи на српском и на 

енглеском језику. Студенти који заврше студије на студијским 

групама: Мађарски језик и књижевност, Румунски језик и 

књижевност, Русински језик и књижевност и Словачки језик и 

књижевност, добијају двојезичне дипломе на српском језику, језику 

студијске групе и енглеском језику.

Диплому и додатак дипломи преузимате лично на шалтеру 

Студентске службе. Изузетно, то за вас може учинити неко други 

искључиво уз оверену пуномоћ.

35. Диплома и додатак дипломи
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36. Алумни клуб Филозофског факултета

Од оснивања Филозофског факултета 1954. године, више од 24.000 

студената је дипломирало, мастерирало или докторирало на њему. 

Већ су прве генерације студената знањима стеченим на овом 

Факултету успеле да се наметну и постану лидери у најразличитијим 

областима. Тако су током више од шест и по деценија постојања 

Филозофског факултета, његови алумнисти бивали на значајним 

позицијама у држави и Покрајини, чланови влада, културни и 

друштвени посленици. Веома често су на челним позицијама у 

основним и средњим школама у Војводини, Универзитету, музејима, 

архивима, институтима, позориштима, заводима за културу и 

различитим државним и другим установама и институцијама, као и у 

саставу најеминентнијих медијских кућа у земљи и иностранству. У 

Србији је тешко наћи школу у којој нема бар једног наставника који се 

образовао на Филозофском факултету у Новом Саду.

Алумнисти Филозофског факултета су чланови академске заједнице 

на свим меридијанима.

На Филозофском факултету су се школовали или радили и неки од 

најеминентнијих књижевника и аутора српске књижевне сцене друге 

половине 20. и почетка 21. века. Многи од њих су стекли и светску 

славу и популарност.

Алумни клуб Филозофског факултета у Новом Саду основан је са 

циљем да се успостави активна заједница и да се одржава веза 

између Филозофског факултета и његових бивших студената; да се

50



некадашњи студенти међусобно повежу и да се развије сарадња 

између Филозофског факултета у Новом Саду и предузећа, 

организација и институција у којима раде наши некадашњи студенти.

Честитамо и вама на уласку у клуб изузетних!
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Додатак

37. АДРЕСАР – КАМПУС УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ
САДУ

Филозофски факултет

Мирјана Ћеран

mceran@ff.uns.ac.rs

masterstudije@ff.uns.ac.rs

021/485-3971

Зорка Ковачевић

zorka.kovacevic@ff.uns.ac.rs

masterstudije@ff.uns.ac.rs

021/485-3972

Психологија

Компаративна књижевност са 
теоријом књижевности

Румунски језик и књижевност

Русински језик и књижевност

Словачки језик и књижевност

Српска књижевност и језик

Студенти на размени

Енглески језик и књижевност

Журналистика

Енглески језик и књижевност са 
другом страном филологијом

Комуникологија

Комуникологија и односи са 
јавношћу
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Бранислав Смук

branislav.smuk@ff.uns.ac.rs 

masterstudije@ff.uns.ac.rs

021/485-3973

Гордана Бурсаћ

gordana.bursac@ff.uns.ac.rs

masterstudije@ff.uns.ac.rs

021/485-3975

Дејана Трифковић

dejana.trifkovic@ff.uns.ac.rs

masterstudije@ff.uns.ac.rs

021/485-3970

Педагогија

Српска филологија: Српски 
језик и књижевност

Српски језик у контакту са 
словачком/мађарском 
филологијом

Српска филологија: Српски као 
страни језик

Мађарски језик и књижевност

Лидерство у образовању

Историја

Француски језик и књижевност 
са другим романским језиком 
и културом

Немачки језик и књижевност

Конференцијско, стручно и 
аудиовизуелно превођење

Културологија

Руски језик и књижевност

Филозофија

Социологија

Социјални рад

Социологија у социјалној 
заштити
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Универзитет у Новом Саду

Ректорат 
Централна зграда Универзитета 
у Новом Саду
Др Зорана Ђинђића 1
rektorat@uns.ac.rs
www.uns.ac.rs

Универзитетска библиотека
cbuns@uns.ac.rs

Завод за здравствену заштиту 
студената Нови Сад
www.zzzzsns.co.rs

Служба за развој каријере и 
саветовање студената
karijera@uns.ac.rs

Подршка студентима са 
инвалидитетом
stefan.savic@uns.ac.rs

Инфо-центар Универзитета
UNSinfo@uns.ac.rs

Студентски центар Нови Сад 
(Службе смештаја и исхране 
студената)
www.scns.rs
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38. АДРЕСАР ИНСТИТУЦИЈА КУЛТУРЕ У НОВОМ 
САДУ

Матица српска
Матице српске 1
www.maticasrpska.org.rs

Библиотека Матице српске
Матице српске 1
www.bms.rs

Музеји и галерије:

Музеј Војводине
Дунавска 35−37
www.muzejvojvodine.org.rs

Музеј савремене уметности 
Војводине
Дунавска 37
www.msuv.org

Музеј Града Новог Сада
Петроварадин, Тврђава 4
www.museumns.rs

Позоришта:

Српско народно позориште
Позоришни трг 1
www.snp.org.rs

Новосадско позориште / Újvidéki 
Színház
Joвана Суботићa 3−5
www.uvszinhaz.com

Културни центар Новог Сада
Католичка порта 5
www.kcns.org.rs

Градска библиотека у Новом Саду
Дунавска 1
www.gbns.rs

Галерија Матице српске
Трг галерија 1
www.galerijamaticesrpske.rs

Спомен-збирка Павла Бељанског
Трг галерија 2
www.pavle-beljanski.museum

Спомен-збирка Рајка Мамузића
Васе Стајића 1
www.rmamuzic.rs

Позориште младих
Игњата Павласа 4 и 8
www.pozoristemladih.co.rs
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