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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
за 2012. годину
1. РАД ФАКУЛТЕТА

1.1. Активности органа управљања
Савет Филозофског факултета разматраће Извештај о раду Факултета у периоду од 01.10.
2010 до 31.12.2011. године, и Годишњи план рада Филозофског факултета у 2012. години.
Планира се да се почетком 2012. године Савету поднесе детаљан извештај о финансијском
пословању претходном периоду, као и Финансијски план за 2012. годину, који ће обухватити
све неопходне инвестиције и планиране активности од значаја за развој Факултета.
У наредном периоду, планирано је да Савет Филозофског факултета поново покрене питање
учешћа представника Репутлике Србије, као оснивача Факултета, у раду органа управљања
академских институција, па и Филозофског факултета у Нишу.
1.3. Активности органа пословођења
Декан и декански колегијум Факултета у наредном периоду реализоваће низ активности
усмерених на развој Факултета, првенствено у три области.
Прво су кораци који ће бити предузети да би се започело решавање проблема простора за рад
на Факултету.
Затим, планирано је да се, у складу са кадровским и стручним могућностима департмана
Факултета, у наредној години започне рад на креирању, акредитацији и реализацији нових
студијских програма на свим нивоима студија. Потребно је посветити пажњу најпре
департманима који још увек не реализују мастер студије, затим, докторским студијама
Филологије како би се укључили и департмани који реализују студије страних филологија,
као и реализовању акредитације програма докторских студија који су још увек у поступку
акредитације. Коначно, радиће се на развијању нових, модерних студијских програма
основних студија како би Факултет могао да прими на студије већи број заинтересованих
студената
Трећа област у којој ће бити спроведен низ даљих активности је обезбеђивање и контрола
квалитета наставно-образовне и научно-истраживачке делатности на Факултету. У наредном
периоду биће неопходно даље усаглашавање организације рада и правних аката и
докумената Факултета са стандардима за акредитацију високошколских установа и са
потребама процеса самоевалуације и контроле квалитета, у припреми за предстојећу
екстерну евалуацију Факултета. Такође, неопходно је започети и активности на Факултету и
департманима факултета као припрему за предстојећи нови циклус акредитације факултета и
универзитета, у складу са Законом о високом образовању.
Исто тако, управа Факултета посветиће посебну пажњу даљем ширењу међународне сарадње
са сродним високошколским установама у региону, Европи и свету, као и сараднње са
домаћим академским и другим институцијама од интереса за Факултет, са циљем
унапређења наставе, олакшавања мобилности студената и наставника, и реализације
значајнијих научних и стручних пројеката. Биће потписани уговори о академској сарадњи са
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институцијама са којима су већ обављени прелиминарни разговори, као и са новим
партнерским институцијама. Посебно ће се радити на промоцији мобилности студената,
наставника и сарадника Факултета.

1.4. Рад стручних органа Факултета
На основу искустава из претходног периода, у наредном периоду посветиће се посебна
пажња раду стручних органа Факултета, Већа департмана и Већа центра за стране језике,
са циљем боље комуникације и протока информација, нарочито оних важних за акредитацију
студијских програма, евалуацију и контролу квалитета.
У 2012. години, рад Наставно-научног Већа биће организован динамиком коју захтева већи
број студената на свим нивоима студија, посебно велики број студената мастер студија за
које се очекује да ће у току 2012. године завршити израду мастер радова, као и студената
завршних година докторских студија. Уколико то буде потребно, организоваће се две
посебне седнице Наставно-научног већа посвећене разматрању пријављених мастер радова у
јуну и септембру 2012. године.
Изборно веће Факултета одржаваће редовне седнице, по плану сваког месеца, током 2012.
године. У наредном периоду очекује се избор више сарадника који су пред завршетком и
одбраном докторских теза у звање доцента. Декан факултета је у више наврата у претходном
периоду изнео став управе да ће свим сарадницима факултета бити омогућено конкурисање
за звање доцента непосредно по стицању звања доктора наука, јер је развој наставно-научног
подмлатка приоритет Факултета. Поступак за избор и реизбор наставника покретаће се у
складу са Законом, а конкурси за нова радна места биће расписани након анализе потреба
реализације студијских програма на стручним органима Факултета. Очекује се да од 01.
октобра 2012. године радни однос на Факултету заснују два сарадника и један наставник на
новоформираном Департману за француски језик и књижевност, чији је поступак за избор
покренут у претходном извештајном периоду.
Нису планиране веће измене у структури запослених, осим у складу са Правилником о
организацији и систематизацији послова на Филозофском факултету, а на основу процене
финансијских могућности Факултета у 2012. години. У кладу са Законом о раду, очекује се
пензионисање два редовна професора, којима је продужен радни однос након стицања услова
за одлазак у пензију
За извођење лекторских вежби и других лекторских послова биће ангажовани страни
лектори
• за руски језик
• за бугарски језик
• за енглески језик
• за грчки језик
• за македонски језик
• за француски језик
У наредном периоду биће покренуто отварање лектората за словеначки, италијански и
шпански језик, као и кораци за стварање боље сарадње са институцијама које би могле да
помогну отварање лектората за немачки језик, и, у перспективи, Департмана за немачки језик
и књижевност. У овом погледу посебно је значајна сараднња са Филозофским факулетом
Универзитета у Марибору.
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Од 1.октобра 2010. године без ограничења ће се примењивати усвојени Правилник о
ангажовању (допунском раду) наставника, јер се очекује да су сви Департмани од јуна 2011.
године када је Правилник усвојен, предузели потребне кораке за успешну реализацију
наставе. Разлози за ограничавање броја ангажованих наставника јесу првенствено
финансијске природе, јер се средства за хонораре ових наставника издвајају само из
сопствених прихода Факултета, који су, у поређењу са средствима неопходним за
финансирање наставе која Факултет стиче из буџета Републике, изузетно скромна. Међутим,
једнако су важни и професионални разлози за усмеравање на развој сопствехог научног и
наставног подмлатка, јер од тога зависи будући развој факултета, и креирање
препознатљивог профила студија на Филозофском факултету у Нишу по коме ће
Филозофски факултет бити запажен и конкурентан у домаћем, па и регионалном академском
простору. Стога је опредељење управе Факултета да финансијска средства уложи у подршку
наставницима и сарадницима за стручно усавршавање, завршавање мастер и докторских
студија, публикацију резултата истраживања, учешће на научним скуповима, пре него у
ангажовање наставника других академских институција, што може представљати само
прелазно и привремено решење за сваки департман, а не трајни начин решавања
покривености наставе.
Стога се очекује значајно смањење броја ангажованих наставника за академску 2012/2013.
годину.
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2. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
2.1. Акредитација студијских програма.
У 2012. години очекује се позитивно окончање процеса акредитације за све студијске
програме које је Факултет поднео Комисији за акредитацију – студијски програм основних
студија Француског језика и књижевности, мастер студија Комуникологије, докторских
студија Историје и Психологије. Биће завршена припрема документације за покретање
поступка за акредитацију студијског програма основних студија за Социјалну политику и
социјални рад. Покренуће се иницијатива за креирање нових студијских програма на
департманима за новинарство, психологију и англистику, и измена студијског програма
докторских студија Филологије, како би биле укључене и стране филологије.
На акредитоване студијске програме студенти ће бити уписани према квотама које ће
Министарство одобрити у марту 2012. године. Очекује се да буде одобрен број буџетских
места за које су студијски програми акредитовани. Очекује се да Министарство одобри
акредитовани број буџетских места и за студијске програме мастер и докторских студија.
2.2. Одбрана магистарских радова и докторских дисертација
Предате урађене докторске дисертације (по Закону о Универзитету и Закону о високом
образовању)
1. Мр Дарко Радосављевић (Департман за социологију) – 11.07.2011.
2. Мр Гордана Стојић (Департман за социологију) – 27.09.2011.
3. Мр Ирена Љубомировић (Департман за историју) – 19.10.2011.
4. Миша Стојадиновић (Департман за социологију) – 31.10.2011.
2.3. Семинари и стручна усавршавања
У току 2012. године наставници Департмана за српски језик и Департмана за српску и
компаративну књижевност одржаће Семинар стручног усавршавања наставника и професора
српског језика Савремени приступи у настави српског језика и књижевности. Семинар је
акредитована у Каталогу Завода за унапређивање образовања и васпитања под каталошким
бројем 024 и траје 20 сати. Термини одржавања семинара су: 25-27. новембар 2011. и 23.25.
март 2012.
Наставници департмана Филозофског факултета конкурисаће за реализовање семинара
стручног усавршавања наставника и професора предметне наставе код Завода за
унапређивање образовања и васпитања за школску 2012-2013. годину.
2.4. Евалуација наставног процеса
У јесењем семестру 2011. године обављена је евалуација наставника и наставног процеса за
пролећни семестар 2010/2011. године. Евалуација је спроведена путем папирне анкете. У
2012. години, Рачунарски центар направиће софтвер за електронско анкетирање студената у
фебруару 2012. и наредним семестрима, чиме ће се убрзати и олакшати процес перманентне
евалуације наставе и организације рада на Факултету

2.5. Редовна настава
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У академској 2011/2012. години настава ће се и даље одвијати у просторијама Филозофског
факултета и једним делом, у поподневним терминима, у просторијама Електронског
факултета. Настава на мастер студијама обављаће се петком поподне и суботом. Наставници,
сарадници и студенти који раде у просторијама Електронског факултета нису задовољни
условима рада на Електронском факултету, па ће Факултет покушати да нађе неко друго
решење за смештај тог дела наставе у 2012. години.
Октобра 2012., по добијању одлуке о акредитацији, планиран је почетак реализације
заједничког програма Докторских студија српског језика и књижевности Филозофског
факултета у Нишу и ФИЛУМ-а Универзитета у Крагујевцу, са којим је у ту сврху потписан
Споразум о академској сарадњи (3.11.2011. године).
2.6. Предавања по позиву
По подацима које су доставила Већа департмана, планира се више гостовања професора из
света на Филозофском факултету.
Департман за англистику позвао је три гостујућа професора, из лингвистике, методике
наставе, и ирских студија. Департман за филозофију планира гостовање неколико еминентих
професора из региона.
Департман за руски језик и књижевност планира гостовање еминентних професора који би
држали предавања студентима русистике и србистике, и то: ректора Института „А.С.
Пушкин“ у Москви, проф. др Јурија Јевгењевича Прохорова и проф. др Бранка Тошовића са
катедре за славистику Универзитета у Грацу, Аустрија. Гостовање се планира у другој
половини 2012. године.
Припреме за Инфо дан
У 2012. години, поред новог Информатора биће штампан и већи број пропагандних
материјала у циљу припреме и реализације Инфо дана. За портал Филозофског факултета
биће припремљен комплетан акредитовани материјал са књигама наставника и књигама
предмета. Наставници и сарадници ће бити ангажовани на пословима информисања
потенцијалних будућих бруцоша у средњим школама у региону.
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3. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Научно-истраживачки рад у 2012. години одвијаће се по усвојеном Програму научноистраживачког рада, у складу са одредбама Закона о високом образовању, Закона о
научноистраживачкој делатности, Статута Факултета и Универзитета, и Етичког кодекса
Универзитета у Нишу.
Активности у домену научно-истраживачке делатности даље ће се развијати кроз:
• реализацију научноистраживачких пројеката, посебно из програма основних истраживања
Министарства просвете и науке Репутлике Србије, али и других истраживачких програма и
пројеката, као и кроз индивидуална истраживања и публиковање резултата истраживања
наставника и сарадника Факултета;
• презентацију резултата истраживања на научним скуповима у земљи и иностранству;
• издавачку делатност и публикације;
• израду и одбрану магистарских теза и докторских дисертација;
• организовање научних скупова ;
• организовање предавања, семинара и трибина;
• различите видове међународне сарадње.
3.1. Научно-истраживачки пројекти
Укупно 68 наставника и сарадника Факултета наставиће рад на реализацији 19 пројеката
основних истраживања које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије за
период 2011 – 2014 године. Филозофски факултет носилац је два пројекта, а партнер у
реализацији још 17 пројеката.
Наставници и сарадници Факултета учествују у реализацији следећих научно-истраживачких
пројеката:
179074

ТРАДИЦИЈА, МОДЕРНИЗАЦИЈА И НАЦИОНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ У СРБИЈИ И НА
БАЛКАНУ У ПРОЦЕСУ ЕВРОПСКИХ ИНТЕГРАЦИЈА
Руководилац: др Љубиша Митровић
Реализатор - Филозофски факултет у Нишу
Јелена Петковић
Јован Живковић
Љубинко Милосављевић
Љубиша Митровић
Александра Костић
Бисера Јевтић
Бранислав Стевановић
Владан Павловић
Горана Ђорић
Гордана Стојић
Данијела Гавриловић
Драгана Павловић
Драгана Стјепановић-Захаријевски
Зорица Петровић-Станисављевић
Ирена Вељковић
Лела Милошевић
Марина Матејевић
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Милош Јовановић
Миомир Наумовић
Мирјана Кристовић
Наталија Јовановић
Никола Божиловић
Сандра Ђорђевић
Слободан Керкез
Сузана Марковић-Крстић
179002

ИНДИКТОРИ И МОДЕЛИ УСКЛАЂИВАЊА ПОРОДИЧНИХ И ПОСЛОВНИХ
УЛОГА
Руководилац: др Владимир Хедрих, Филозофски факултет Ниш
Реализатори:
• Филозофски факултет у Нишу
• Државни универзитет у Новом Пазару
• Медицински факултет у Нишу
• Учитељски факултет у Врању
Весна Анђелковић
Владимир Хедрих
Владимир Нешић
Драгана Јовановић
Ива Шверко
Ивана Симић
Кристина Ранђеловић
Марина Хаџи-Пешић
Снежана Стојиљковић
Снежана Видановић
Татјана Стефановић-Станојевић
Јелисавета Тодоровић

8

179013

ОДРЖИВОСТ
ИДЕНТИТЕТА
СРБА
И
НАЦИОНАЛНИХ
МАЊИНА
У
ПОГРАНИЧНИМ ОПШТИНАМА ИСТОЧНЕ И ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ
Руководилац: др Драгољуб Ђорђевић, Машински факултет Ниш
Реализатори:
• Машински факултет у Нишу
• Филозофски факултет у Нишу
• Економски факултет у Нишу
• Педагошки факултет у Јагодини
• Правни факултет у Нишу
• Природноматематички факултет у Нишу
• Технички факултет у Бору
• Учитељски факултет у Врању
• Факултет заштите на раду у Нишу
• Филозофски факултет у К.Митровици
• Филозофски факултет у Новом Саду
Александра Костић
Данијела Гавриловић
Драган Тодоровић
Драгана Захаријевски
Душан Стаменковић
Зоран Јовановић
Лела Милошевић
Марија Цветковић
Милош Јовановић
Михаило Антовић
Сузана Марковић-Крстић

178014

ДИНАМИКА И СТРУКТУРА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
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Руководилац: др Милош Ковачевић, ФИЛУМ Крагујевац
Реализатори:
• Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу
• Филозофски факултет у Нишу
• Државни универзитет у Новом Пазару
• Педагошки факултет у Јагодини
• Педагошки факултет у Сомбору
• Пољопривредни факултет у Београду
• Учитељски факултет у Ужицу
• Филолошки факултет у Београду
Биљана Мишић-Илић
Бобан Арсенијевић
Весна Лопичић
Маја Вукић
Савка Благојевић
178020

ДИЈАЛЕКТОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА СРПСКОГ ЈЕЗИЧКОГ ПРОСТОРА
Јордана Марковић
Љубисав Ћирић
Александра Лончар-Раичевић
Мирјана Илић
Слободан Реметић

177009

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЗАПАДНОГ БАЛКАНА
Руководилац: др Никола Самарџић
реализатори:
• Архитектонски факултет у београду
• Филозофски факултет у Београду
• Филозофски факултет у Нишу
Александар Растовић
Ирена Арсић
Милош Ђорђевић
Мирослав Пешић

177010

НАСЕЉА И СТАНОВНИШТВО СРПСКИХ ЗЕМАЉА У ПОЗНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
(14-15.век)
Владимир Алексић
Драгиша Бојовић
Ема Миљковић-Бојанић
Силвана Милошевић

178001

ИСТОРИЈА СРПСКОГ ЈЕЗИКА
Ирена Цветковић-Теофиловић
Надежда Јовић

178002

ЈЕЗИЦИ И КУЛТУРЕ У ВРЕМЕНУ И ПРОСТОРУ
Руководилац: др Снежана Гудурић, Филозофски факултет Нови Сад
Владимир Јовановић
Татјана Пуновић

178028

МАТЕРИЈАЛНА И ДУХОВНА КУЛТУРА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ
Руководилац: др Драгана Јањић
Реализатори:
• Институт за српску културу Приштина
• Учитељски факултет у Лепосавићу
• Учтељски факултет Врање
• Филозофски факултет у Косовској Митровици
• Филозофски факултет у Нишу
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Слађана Ристић-Горгиев
Слободан Керкез
179008

ЦИВИЛНО ДРУШТВО И РЕЛИГИЈА
Руководилац: др Мирољуб Јевтић
Реализатори:
• Факултет политичких наука у Београду
• Филозофски факултет у Нишу
• Факултет за културу и медије Мегатренд универзитета у Београду
Зоран Јевтовић
Татјана Вулић

178025

ПОЕТИКА СРПСКОГ РЕАЛИЗМА
Горан Максимовић
Јелена Јовановић

43011

ЗАЈЕДНИЧКА ИСТРАЖИВАЊА И МЕРЕЊА УТИЦАЈА ЈОНИЗУЈУЋЕГ И УВ
ЗРАЧЕЊА У ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Гордана Стојић
Горана Ђорић

179036

ПЕДАГОШКИ ПЛУРАЛИЗАМ КАО ОСНОВА СТРАТЕГИЈЕ ОБРАЗОВАЊА
Руководилац: др Радован Грандић
Реализатори:
• Педагошки факултет у Јагодини
• Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину
• Учитељски факултет у Београду
• Учитељски факултет у Ужицу
• Филозофски факултет у Нишу
• Филозофски факултет у Новом Саду
Јелена Максимовић

47023

КОСОВО
И МЕТОХИЈА
ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА
Бојана Димитријевић

ИЗМЕЂУ

НАЦИОНАЛНОГ

ИДЕНТИТЕТА

И

179024

РАЗЛИКЕ И УТИЦАЈИ МАКСИМАЛНЕ СНАГЕ МИШИЋА НА ГУСТИНУ
КОШТАНОГ ТКИВА ИЗМЕЂУ СПОРТИСТА И НЕСПОРТИСТА ПКОЛСКОГ
УЗРАСТА
Тања Цветковић

177014

СРПСКА НАЦИЈА – ИНТЕГРАТИВНИ И ДЕЗИНТЕГРАТИВНИ ПРОЦЕСИ
Руководилац: др Радош Љушић
Реализатори:
• Институт за новију историју Србије у Београду
• Институт за савремену историју у Београду
• Филозофски факултет у Београду
• Филозофски факултет у Нишу
• Филолошки факултет у Беграду
Славиша Недељковић

177030

ОД УНИВЕРЗАЛНИХ ЦАРСТАВА КА НАЦИОНАЛНИМ ДРЖАВАМА, ДРУШТВЕНЕ
И ПОЛИТИЧКЕ ПРОМЕНЕ У СРБИЈИ И НА БАЛКАНУ
Реализатори:
• Историјски институт у Београду
• Филозофски факултет у Нишу
• Филозофски факултет у Новом Саду.
Божица Младеновић

177031

ЕВРОПА И СРБИ (1804-1918): ПОДСТИЦАЈИ И ИСКУШЕЊА ЕВРОПСКЕ МОДЕРНЕ
Реализатори:
• Историјски институт у Београду
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• Филозофски факултет у Нишу
• Филолошки факултет у Београду
Александар Растовић

Остали научно-истраживачки и стучни пројекти у којима учествују наставници и
сарадници Факултета:
•

Међународни пројекат POLITICAL HUMOUR IN DEMOCRATIC (POST
COMUNISTIC) COUNTRIES IN BALKANS - Joke as a persuasion factor and resistance
to persuasion. – у току је конкурс за RRPP - Regional Research Promotion Programme
(RRPP) Western Balkans in the Field of Social Sciences, 2011. Резултати конкурса биће
објављени почетком 2012. године. Руководилац пројекта је др Мирослав Комленић,
Координатор пројекта др Небојша Милићевић

•

Међународни пројекат Facing the Past, Searching the Future: Mapping of National
Identities, Institute for Historical Justice and Reconciliation, Salzburg, Центар за историју,
демократију и помирење, Нови Сад 2009-2012. Сарадник на пројекту - др Зоран
Јевтовић

•

Socijalni i kulturni kapital u Srbiji (Centar za empirijske studije kulture), finansira Regional
Research Promotion Programme Western Balkans, University of Fribourg, Interfaculty
Institute for Central and Eastern Europe. Сарадник на пројекту – др Данијела
Гавриловић.

•

Полуларизација науке код младих – Српски, бугарски румунски језик у светлу језичке
интерференције, при Центру за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу,
Одељење језика и књижевности – руководилац проф. др Јордана Марковић.

•

Пројекат пружања унапређених услуга на локалном нивоу – DILS (Delivery of
Improved Local Services), пројектна компонента Оснаживање школа за инклузивно
образовање . Пројекат финансира Влада РС, а пројектну компоненту Министарство
просвете и науке РС. Сарадник на пројекту – мр Гордана Ђигић.

3.2. Научне публикације наставника и сарадника Факултета
Захваљујући већем броју наставника и сарадника Фкултета који су ангажовани на пројектима
основних истраживања Министарства просвете и науке у пројектном цилусу 2011-2014.
године, очекујемо да ће се то забележити и кроз већи број квалитетних научних радова и
публикација наставника и сарадника Факултета. Посебно ће се подстицани наставници да
објављују у реномираним публикацијама, часописима са међународно рангиране СЦИССЦИ листе и листе Министарства просвете и науке. Очекујемо да се у 2012. години одржи
број публикација (укупно преко 500 у протеклом извештајном периоду), и поправи структура
публикација по категоријама Министарства просвете и науке, ондосно Правилника о
поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких
резултата истраживача.
3.3. Академска звања – докторати, магистратуре, мастер тезе
На Факултету је у току академске 2010/2011 године и јесењег семестра 2011/2012 године
одбрањено више докторских дисертација, магистарских радова и мастер теза.
Очекује се одбрана више докторских дисертација и магистарских радова сарадника на
већини департмана у оквиру редовног академског усавршавања.
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Асистенти са Департмана радиће на својим већ одобреним докторским тезама, по прописима
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању:
Р.
бр.

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

1.

Мр Наташа
Тучев(Англистика)
Мр Дејан
Милутиновић
(Српска
књижевност)
Мр Јасмина
Недељковић
(Психологија)
Мр Гордана Ђигић
(Психологија)
Мр Петра Митић
(Англистика)

2.

3.

4.
5.

6.

ДАТУМ
ПРИЈАВЕ
ТЕМЕ
12.05.2005.

24.05.2006.

„Интегративни модел психолошких
предиктора академске
неефикасности“
„Личност наставника и стилови
управљања разредом“
„Језик, род, разлика:
конструкција/деконструкција
идентитета у (пост) феминистичкој
теорији“
„Интернет и мултимедији као
средства у настави књижевности“

10.12.2008.

23.09.2008.

„Наративни поступци у романима
српске модерне“

03.06.2009.

04.12.2008.

„Фантастика и њени дидактички
аспекти у енглеском роману за
младе“
„Улога школе у стицању знања о
специфичностима старости и
развијању солидарности са старијим
људима“
„Трансцендентална, спекулативна и
формална онтологија: одређење
бивствовања у делима Канта, Хегела
и Тугендхата“
„Утицај технолошког развоја на
промене професионалне структуре и
образовања инжењера у Србији“
„Психогалванска реакција у
контексту стреса, агресивности и
примарних емоција“
„Теорија информационог друштва и
промене у савременој економији и
свету рада“
„Место и домашај Драгачевског
сабора у културном миљеу Србије“

29.04.2009.

01.10.2007.

20.05.2008.

20.05.2008.
03.06.2008.

29.10.2008.

10.

Мр Горан
Јаковљевић
(Филозофија)

08.12.2008.

11.

Мр Дарко
Радосављевић
(Социологија)
Мр Миодраг
Миленовић
(Психологија)
Мр Гордана Стојић
(Социологија)

01.07.2009.

Мр Драгослав
Петровић
(Социологија)

14.12.2009.

8.

9.

12.

13.

14.

ДАТУМ
ОДОБРЕЊА

„Сенка и Јаство у делима савремене
англоамеричке књижевности“
„Историјска поетика детективске
приче“

Мр Снежана Божић
(Српска
књижевност)
Мр Јелена
Јовановић
(Српска
књижевност)
Мр Данијела
Петковић
(Англистика)
Мр Лела
Милошевић
(Социологија)

7.

НАЗИВ ТЕМЕ

08.12.2008.

17.11.2009.

11.12.2009.

12.03.2008.

03.06.2009.
03.06.2009.

03.06.2009.

03.06.2009.

03.06.2009.

10.03.2010.

16.06.2010.

16.06.2010.

16.06.2010.
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15.

Мр Ана Коцић
(Англистика)

16.12.2009.

16.

Мр Љиљана
Јанковић
(Англистика)
Мр Јелена
Опсеница-Костић
(Психологија)
Мр Звонимир
Досковић
(Психологија)

22.12.2009.

Мр Татјана
Трајковић
(Српски језик)
Мр Татјана
Ивановић
(Српски језик)
Мр Бранимир
Вукчевић
(Психологија)
Мр Драгана
Станојевић
(Психологија)
Мр Ирена
Љубомировић
(Историја)
Мр Игор Петровић
(Англистика)

30.12.2009.

Мр Анита
Ђорђевић
(Психологија)
Мр Слободанка
Цветковић
(Психологија)
Мр Славко
Милојковић
(Психологија)
Мр Јелена Минић
(психологија)
Мр Александра
Шафрањ
(Психологија)
Мр Садуша Реџић
(Социологија)
Мр Јасмина
Ђорђевић
(Англистика)

11.01.2010.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.
31.

29.12.2009.

29.12.2009.

30.12.2009.

30.12.2009.

29.12.2009.

21.05.2010.

07.06.2010.

30.12.2009.

29.12.2009.

29.12.2009.
23.12.2009.

29.09.2010.
07.12.2010.

„Културни и књижевни аспекти
колективних представа о мањинским
групама у колонијалној Америци“
„Анализа грешака при употреби
нефинитних клауза код студената
англистике“
„Адолесценти и њихови родитељи у
светлу парт теорије“

16.06.2010.

„Начини решавања проблемских
задатака, успех и самовредновање
адаптивних и неадаптивних
перфекциониста“
„Говор Прешева“

16.06.2010.

„Драмски рад Бранислава Нушића
(морфолошки, композициони и
семантички аспекти)“
„Развој и промене у афективној
везаности у адолесценцији“

24.11.2010.

„Корелати менталног здравља
адолесцената српске националности
Косова и Метохије“
„Никола Вулић – историчар антике“

24.11.2010.

„Уметност и истина – стратегије
друштвене критике у драмама
Харолда Пинтера и Дејвида Хера“
„Породични контекст, ауторитарност
и успешност у војној професији“

02.02.2011.

„Утицај војне обуке на когнитивноконативне аспекте личности војника
војске Србије“
„Пажња и субјективни доживљај
умора професионалних возача“

02.02.2011.

„Осећај породичне кохерентности
код адолесцената“
„Карактеристике породичног
функционисања, самопоштовање и
агресивност адолесцената“
„Полни морал младих у родној
перспективи“
„Могућност примене технологије
Veb 2.0 у настави граматике
енглеског језика“

02.02.2011.

16.06.2010.

24.11.2010.

24.11.2010.

24.11.2010.

24.11.2010.

02.02.2011.

02.02.2011.

13.04.2011.

02.02.2011.
25.05.2011.
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3.4. Организовање научних скупова
У току 2012. године биће организовано више научних скупова, конференција и округлих
столова. Одлуке Наставно-научног већа о организацији конференција до сада су донете за:
•

Језик, књижевност, вредности, Међународна тематска конференција, Департман за
англистику, април 2012.

Очекује се да ће у оквиру рада на пројекнима МПН чији је носилац Филозофски факултет
бити организовано више тематских националних и међународних конференција и научних
скупова.
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4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА ДОМАЋИМ АКАДЕМСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Као и у протеклом периоду, 2012. године биће настављене интензивне активности усмерене
ка ширењу и реализацији свих видова сарадње са образовним и научним институцијама од
интереса за Факултет, а нарочито међународне сарадње, будући да је повезивање са
различитим институцијама у региону, Европи и свету изузетно значајно за унапређење
квалитета наставе и инаучно-истраживачког рада.
Активности за развијање академске сарадње у домаћем академском простору и међународне
сарадње, као и у претходном периоду, одвијаће се у неколико области.
1. Потписивање нових уговора и споразума о академској сарадњи са сродним
институцијама, ради размене студената, наставника и сарадника, организовања заједничких
истраживачких или стручних пројеката, развијања заједничких студијских програма,
заједничких научних часописа и публикација, и друигх облика сарадње. Такође, радиће се на
реализацији конкретних активности у области потписаних уговора и споразума о сарадњи.
•

•

•
•

•

•

•

•

Наставиће се сарадња са Државним институтом за руски језик и књижевност "А. С.
Пушкин" из Москве. У оквиру ове академске сарадње биће обезбеђен лектор за
руски језик на Департману, као и размена студената.
Катедра за српску и црногорску књижевност Филозофског факултета
Свеучилишта у Загребу долази у посету Департманима за српски језик и српску и
компаративну књижевност Филозофског факултета. Делегацију ће предводити проф.
др Душан Маринковић, Шеф катедре, а посета је планирана ради упознавања са
силабусима и оргсанизацијом студијских програма, и могућностима за сарадњу у
наредном периоду.
Планира се успостављање сарадње са Фондом „Руско зарубежје“, изложба књига на
Факултету и легат Фонда библиотеци департмана (преко 300 илустрованих књига);
Планира се упућивање позива Влади Руске Федерације (Министарству за науку и
образовање Руске Федерације) за активније учешће у подршци Департману за руски
језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, као и основним и средњим
школама са југа Србије (у виду бесплатне литературе и наставних средстава,
евентуалног слања страног лектора чије би трошкове боравка сносило руско
министарство и сл.);
Наставиће се сарадња успостављена у ранијем периоду са академским институцијама
из Грчке, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније,
Сједињених америчких држава, Канаде и Литваније (Филолошки факултет у
Виљнусу). Институције са којима се интензивно сарађује су: Институт Иво Пилар у
Загребу, Свеучилиште у Ријеци, Универзитет у Љубљани, Свеучилиште у Загребу,
Западни универзитет у Сарајеву, и Западни универзитет у Темишвару.
Наставиће се дугогодишња сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у
Великом Трнову (Бугарска), и, у оквиру ње, размена лектора, заједничка
реализација научноистраживачких пројеката и публикација резултата, и учешће на
научним скуповима.
На основу потписаног уговора о академској сарадњи са Универзитетом Артоа у
Арасу (Француска) у 2012. се предвиђа сусрет ради договора о конкретим видовима
сарадње - размена наставника, размена искустава и метода у образовању наставника
језика, заједничко организовање предавања, и други видови сарадње.
Очекује се реализација конкретних активности на основу уговора о академској
сарадњи са Филозофским факултетом Универзитета у Марибору (Словенија).
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•

Очекује се потписивање уговора о академској сарадњи са Филолошким факултетом
Универзитета у Мурсији (Шпанија) .

2. Сарадња са међународним организацијама, амбасадама и иностраним културним
центрима
Америчка амбасада у Београду, Влада САД,
Биро за образовање и културу америчког Department Of State
American Councils for International Education: ACTR/ACCELS.
Department Of State Federal Assistance Award
Амерички кутак Ниш
• У 2012. очекује се још интензивнија сарадња са овим институцијама, које су у
протеклом периоду показивале велико интересовање да пруже подршку
програмима које реализује Филозофски факултет. Департман за англистику
конкурисао је за финансирање ангажовања америчког лектора преко програма
English Language Fellow и за 2012/2013 академску годину. У плану је
конкурисање и за програме Фулбрајтових стипендија.
• Уколико се постигне договор о подршци Америчке амбасаде у Београду, у плану
је покретање пројекта Студентски радио (Департман за новинарство)
• Након боравка професора Кенета Кушнера са Универзитета Кент Стејт у Охају (714. децембар 2011), у плану је покретање пројеката сарадње студената
Филозофског факултета и студената Универзитета Кент Стејт у Охају, на
реализацији заједничких он-лајн пројеката, као и кроз узајамне краће студијске
боравке.
Амбасада Француске у Београд
Француски институт у Бегорадуу
Француски институт у Србији - Ниш
• Планирано је проширење сарадње са Француским институтом у Београду и
Француским институтом у Србији – огранак Ниш.
3. Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним пројектима у
области образовања и науке.
У току 2012. биће настављено ангажовање на реализацији ТЕМПУС пројеката у којима је
Филозофски факултет један од партнера:
• TEMPUS – MASTS (Mаster programme for Subject Teachers in Serbia, 511170) чији је
циљ конципирање програма за психолошко, педагошко и методичко образовање
наставника.
• TEMPUS – REFLESS (Reforming Foreign Language Studies in Serbia) је пројекат који
обухвата 18 партнерских институција из 5 европских земаља, и све државне
универзитете у Србији. Циљ је унапређење наставе страних језика, а посебно
конципирање студијских програма превођења на нивоу мастер академских студија.
• TEMPUS – SIQAS (Internal Quality Assurance at Serbian Universities, 145677) чији је
циљ успостављање и унапређење националне платформе за контролу и обезбеђење
квалитета у високошколском образовању.
• Tempus прокејакат чији је главни носилац Филозофски факултетет у Нишу – EQUAL
ACCESS FOR ALL: STRENGHTENING THE SOCIAL DIMENSION FOR A STRONGER
ЕUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA (EQUI-ED) (координатори др Данијела
Гавриловић и др Горана Ђорић).
4. Учешће у пројектима мобилности студената које координира Универзитет
16 __________________________________________________________________________
http://www.filfak.ni.ac.rs

Тел. +381 18 514 311факс +381 18 514 310

Планира се организовање много интензивнијих активности усмерених на популаризацију
идеје мобилности студената. У плану је организовање промоција различитих програма
(ERASMUS MUNDUS, BASILEUS, Global UGRAD) за мобилност студената.
У плану је организовање трибина на којима би студенти који су имали искуства са
међународном разменом своје утиске и искуства поделили са студентима који нису
конкурисали за сличне пројекте.
У плану је предузимање корака за стварање прецизних критеријума и стандарда за
преношење кредита са иностраних студијских програма за студенте који проведу неки
период на другим универзитетима. Биће покренуто разматрање овог питања на стручним
телима Факултета, и планира се формулација стандарда или правилника о преношењу
кредита.
•
•

У оквиру програма Forcast Маријана Стојковић, студенткиња Депармтана за
англистику, проводи два семестра 2011/2012 године на универзитету у САД.
Од септембра 2011. до децембра 2013. на Униерзтитету у Нишу и Филозофском
факултету преко програма ERASMUS MUNDUS (EM2STEM) борави студент
докторских студија Bogdan Zawadewicz са Института за друштвена истраживања
Универзитета у Варшави (Пољска)

5 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА
У 2012. биће настављен рад на развијању и имплементацији акредитационих стандарда који
се тичу контроле квалитета, самоевалуације и екстерне евалуације Факултета и студијских
програма.
Биће спровођена редовна евалуација наставе и наставних програма, а биће размотрена и
евалуација научно-истраживачких активности на Факултету. Активности за обезбеђивање и
контролу квалитета биће усмерене на евалуацију свих сегмената важних за контролу
квалитета:
• студијски програми
• наставни процеси
• наставно особље
• научноистраживачки рад
• оцењивање студената у оквиру предиспитних обавеза и на испиту
• уџбеници и литература
• библиотека
• информациони ресурси
• простор и опрема
• ненаставно особље
• процес управљања
• јавност у раду
• финансирање
У послове контроле квалитета мораће активније да се уључе сви субјекти обезбеђења и
континуираног унапређења квалитета – Савет Факултета, Научно-наставно веће Факултета,
студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље. Комисија за обезбеђивање и
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контролу квалитета поднеће почетком 2012. године извештај о раду и план рада за 2012.
годину. Комисија ће анализирати резултате студентске евалуације и у складу са уоченим
проблемима предузимати потребне активности.
Планира се предузимање корака за много активније укључивање студената у процес
контроле квалитета, и мотивисање студената за активније учешће у креирању и евалуацији
реализације студијских програма на свим нивоима студија.
6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У 2012. очекује се ширење активности новооснованог Издавачког центра, кроз припрему и
публикацију већег броја монографија, уџбеника, зборника радова, зборника саопштења са
научних скупова и других публикација, у складу са Правилником о издавачкој делатности.
Посебна пажња биће усмерена на унапређење два часописа која објављује Филозофски
факултет, и кораке који би водили њиховој још бољој категоризацији од стране
Министарства просвете и науке
• Godišnjak za sociologiju (М52)
• Philologija Mediana, glavni urednik Irena Arsić (М52)
Учешће Филозофског факултета на сајмовима књига и другим промотивним акцијама
организоваће Издавачки центар, на основу анализе претходних искустава, потреба и
могућности Факултета.
Планира се покретање објављивања Гласника филозофског факултета, као периодичног
ингорматора о раду Факулета, у циљу боље информисаности наставника, сарадника,
студената и запослених на Факултету, а тиме и постизања боље комуникације у свим
областима делатности Факултета.

18 __________________________________________________________________________
http://www.filfak.ni.ac.rs

Тел. +381 18 514 311факс +381 18 514 310

7. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
7.1. Библиотека
Будући да је не само даљи развој, већ и свакодневни рад Библиотеке у постојећим
просторним условима доведен у питање, у плану је предузимање хинтих конкретних корака
за решавање овог проблема. Први корак у овом правцу биће измештање читаонице
библиотеке у учионицу на другом спрату Факултета, и усвајање и реализација елабората о
исељењу Одсека за хемију Природно-математичког факултета из зграде Филозофског
факултета.
Финансијским планом за 2012. годину биће предвиђена увећана средства за набавку нових
књига и опремање новог простора и читаонице Факултета.
Планира се редовно објављивање Билтена библиотеке, и објављивање информација из
делокруга Библиотеке у Гласнику Филозофског факултета.
Библиотека ће наставити своје учешће на ТЕМПУС пројекту, и рад на даљем развоју и
примени COBISS система (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси).
Планирано је даље стручно усавршавање запослених у Библиотеци, у оквиру ових пројеката
и других пројеката.
Биће настављена дугогодишња сарадња са библиотекама и институцијама од значаја за
Факултет у овој области.
7.2. Рачунарски центар
У 2012. години Рачунарски центар Филозофски факултет спровешће низ активности са
циљем да се реше проблеми уочени у раду електронских база података на факултету, и
створе услови за боље коришћење електронских услуга како за студенте тако и за
наставнике, сарадники и стручне службе Факултета.
У плану је израда софтвера за електронску евалуацију наставе и рада Факултета, софтвера за
електорнско пријављивање испита, као и развијање могућности за коришћење
мултимедијалних технологија у настави и другим активностима на Факултету.
На новом веб-порталу Факултета, планира се допуна свих података који још увек нису
учињени доступним, као и израда верзије на енглеском јеику и латиничне верзије веб-сајта.
У 2012. години очекује се реализација започетих активности:
• реализација активности на пројекту ГЕНТ 3, Едуроам, и стварање услова за бесплатно
бежично повезивање чланова академске мреже на светску глобалну мрежу - Интернет
• Промовисање коришћења видеостриминг технологије за преношење уживо различитих
догађаја на факултету – предавања, конференција, трибина
• проширење и израда нових модула рачунарске мреже, према потребама
• увођење студентског портала
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