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На основу члана 53. Закона о високом образовању, члана 70. Статута Факултета и
предлога Наставно-научног већа Факултета, Савет Филозофског факултета у Нишу, на
седници одржаној 27.12.2011. године, усвојио је

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У НИШУ
за период 01.10.2010. – 31.12.2011. године

1. РАД ФАКУЛТЕТА

1.1. Уводне напомене
Филозофски факултет Универзитета у Нишу је у протеклом извештајном периоду реализовао
активности предвиђене Планом рада за академску 2010/2011. годину, али и друге активности
неопходне за квалитетно и ажурно обављање послова из делатности Факултета. Послови су
обављани у складу са Законом о високом образовању, Законом о научно-истраживачкој
делатности и другим законским и подзаконским актима који непосредно или посредно
регулишу обављање делатности високог образовања и функционисање факултета и
универзитета. Извршено је неопходно усклађивање општих аката и правилника Факултета са
изменама и допунама релевантних законских прописа, и са потребама реализације
делатности Факултета.
Послови из редовне делатности факултета обухватали су наставно-образовне активности,
научно-истраживачке послове, и остале послове неопходне за функционисање Факултета.
Поред редовног припремања и извођења наставе на сва три нивоа студија по раније
акредитованим студијским програмима, препремљени су и нови студијски програми и
започет процес њихове акредитације. У послове организације наставних активности и
контроле и евалуације наставе, поред стручних служби биле су укључене и студентске
организације, Студентски парламент и студент-продекан. Редовне активности у домену
научно-истраживачког рада обухватале су првенствено рад на пројектима Министарства
просвете и науке, али и рад на другим пројектима и истраживањима у чију је реализацију
укључен Филозофски факултет и наставници и сарадници Факултета. Реализоване су и
активности у домену регионалне и међународне сарадње, кроз организовање научних
скупова, гостовања професора са других универзитета, издавачку делатност Факултета, и
кроз реализацију међународних пројеката који промовишу унапређење и реформу студијских
програма, унапређење и контролу квалитета, и мобилност студената и наставника Факултета.
Остали послови обухватали су, према потребама, спровођење поступака јавних набавки,
економско-финансијске и рачуноводствене послове неопходне за регуларно функционисање
Факултета, информатичке послове који су обезбеђивали квалитетно и континуирано
функционисање академске мреже, и јавност рада органа и тела Факултета, и информисање
свих заинтересованих о активностима Факултета путем веб-сајта, као и послове на
унапређењу рада библиотеке Факултета.
У целини, активности планиране за академску 2010/2011. годину успешно су реализоване, у
складу са објективним околностима и могућностима Факултета.
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1.2. Активности органа управљања
У протеклом извештајном периоду, од 8.11.2010. до 13.6.2011. године, Савет Филозофског
факултета одржао је 5 редовних и 1 ванредну седницу (6.7.2011. године), иако је и даље
функционисао без три представника оснивача, о чему је Министарство просвете и науке
обавештено. Савет је разматрао и усвојио Извештај о раду Факултета у школској 2009/2010
години и План рада за 2010/2011. годину (23. марта 2011.), измене и допуне Статута
Факултета (априла 2011. године), као и Правилник о раду Факултета (априла 2011.год.), и
донео више одлука о текућим питањима. Од 1. октобра 2011. године, Савет је одржао још 1
седницу, а друга седница је заказана за крај децембра 2011.
1.3. Активности органа пословођења
Са почетком протеклог извештајног периода, од 1.10.2010. године, на дужност је ступио
изабрани декан Факултета, проф. др Горан Максимовић, и декански колегијум три
продекана: проф. др Бојана Димитријевић, проф. др Снежана Милосављевић Милић и проф.
др Бранислав Стевановић, као и студент-продекан Дејан Антић. Др Бранислав Стевановић је
10. фебруара 2011. поднео оставку на место продекана. Од 15. марта 2011. године, члан
деканског колегијума је проф. др Татјана Пауновић.
Током школске 2010/2011 године извршено је усклађивање организације рада и правних
аката Факултета са Законом о високом образовању и другим законским актима. Декански
колегијум је припремио нацрте нових и предлоге за измену постојећих правилника, које су
усвојили одговарајући органи Факултета:
• Правилник о раду
• Правилник о организацији радних места и систематизацији послова
• Правилник о издавачкој делатности
• Правилник о ангажовању (допунском раду) наставника
• Правилник о интернет презентацији Факултета
• Правилник о пријемном испиту
• Правилник о рангирању студената за упис на основне академске студије
• Правилник о основним академским студијама
• Правилник о мастер академским студијама
• Правилник о докторским студијама
У протеклом извештајном периоду, активности Декана факултета посебно су усмерене у два
правца. Један је развој Факултета, са једне стране у смислу акредитације нових, модерних
студијских програма како би Факултет могао на студије да прими већи број заинтересованих
студената, а са друге стране у смислу ширења међународне сарадње са сродним
високошколским установама у региону, Европи и свету, са циљем унапређења наставе,
олакшавања мобилности студената и наставника, и реализације значајнијих научних и
стручних пројеката.
Други правац активности био је усмерен на предузимање конкретних корака за решавање
дугогодишњих проблема у раду Факултета проузрокованих недостатком простора за рад,
првенствено због неспремности Природно-математичког факултета да нађе решење за
пресељење лабораторија и кабинета Одсека за хемију из зграде Филозофског факултета.

3

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

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

Управа Факултета у протеклом периоду реализовала је неколико активности усмерених на
побољшање материјалног положаја запослених, услова за рад наставника, сарадника и
студената, и организације рада Факултета. Повећан је фонд средстава за стручно
усавршавање наставника и сарадника и учешће на научним скуповима у земљи и
иностранству. Инсистирало се на строгом поштовању правила студија и услова за упис
наредне године студија на свим нивоима, уз истовремено стварање бољих услова за студенте
заинтересоване за програме размене и мобилности, на пример, иницијативом да се правно
регулише статус студената који проводе семестар или годину на универзитетима у
иностранству, административном овером семестра и стварањем услова за преношење
кредита стечених на другом универзитету. Коначно, спроведене су организационе припреме
како би се формирао Издавачки центар као посебна организациона јединица Факултета са
циљем да се унапреди и прошири издавачка делатност Факултета. Извршена и је и
делимична реорганизација служби у Секретаријату факултета, ради ефикасније организације
рада, и извршене потребне измене у Правилнику о организацији и систематизацији послова
на Филозофском факултету у Нишу.
У новембру 2011. године организоване су активности којима је обележено 40 година
постојања и рада Филозофског факултета у Нишу. У среду 9. новембра 2011, након свечане
доделе диплома студентима који су дипломирали у току школске 2010/2011 године (по
Закону који је важио до 2005. год.), одржана је Свечана академија, на којој су уручене
награде најбољим студентима Факултета, као и јубиларне награде запосленима поводом 10 и
20 година рада на Факулетету. Награде је примило 25 студената и 15 запослених.
Свечаној академији поводом прославе јубиларне годишњице Факултета присуствовало је
преко 200 званица, међу којима су били Ректор Универзитета у Нишу, проректори, декани и
продекани факултета Универзитета у Нишу, руководиоци и представници Министарства
просвете, Декан Филозофског факултета Универзитета у Марибору, декан Филолошког
факултета Универзитета у Бањој Луци, декан Филозофског факултета Универзитета у
Источном (Српском) Сарајеву, делегације Филолошког факултета Универзитета Свети
Кирил и Методиј из Великог Трнова, Градоначелник Ниша, представници регионалних
управних округа, градских општина и институција образовања и културе, наставници,
сарадници, студенти и запослени Факултета.

1.4. Рад стручних органа Факултета
Стручни органи Факултета, Већа департмана и Веће центра за стране језике, у протеклом
извештајном периоду одржавали су седнице динамиком коју је захтевало разматрање
стручних питања, као што је организација наставе и научних активности, реализација мастер
и докторских студија, израда и одбрана магистарских и докторских теза, кадровска политика
и потребе за расписивањем конкурса за избор и реизбор наставника и сарадника, евалуација
студијских програма, послови акредитације, унапређења и контроле квалитета, као и остала
питања из домена рада Већа департмана.
Наставно-научно веће Факултета
У периоду од 20.09.2010. до 28.09.2011. године, одржано је 11 редовних седница Наставнонаучног већа, и 1 ванредна седница (13.10.2010.год.). Наставно-научно веће је разматрало
питања из свог домена одлучивања, као и предлоге Већа департмана, управе и наставника и
сарадника Факултета и доносило одговарајуће одлуке.
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•

На 5. седници Наставно-научног већа (9.02.2011.) донет је предлог Статутарне
одлуке о изменама и допунама Статута Факултета, ради усклађивања са изменама и
допунама законских прописа, и ради прецизирања различитих аспеката рада
факултета, првенствено у домену издавачке делатности, али и у домену регулисања
услова за упис студената у наредну годину студија, као и процедуре за избор органа
управљања факултета, и стварање организационих услова за оснивање Департмана за

•

На 7. седници Наставно-научног већа (13.04.2011.), на основу члана 95. Закона о
високом образовању (СГ РС 76/05, 100/07, 97/08 и 44/10), ради усклађивања са
Правилника о листи стручних, академских и научних назива Националног савета за
високо образовање (СГ РС 30/07, 112/08, 72/09 и 81/10) донета је одлука о измени
студијских програма у називима студијских програма, и у стручним, академским и
научним називима.
На 8. седници (25.05.2011.) донета је одлука о верификацији мандата
новоизабраним члановима Наставно-научног већа, за мандатни период од 3 године,
односно, до 24. маја 2014. године.
У складу са Правилником о раду Факултета, на овој седници је донет и предлог
одлуке о продужењу радног односа за 2 редовна професора која су стекла законски
услов за одлазак у пензију (проф. др Владимир Нешић, проф. др Љубинко
Милосављевић).
На седницама Наставно-научног већа донето је неколико одлука о изменама
акредитованих студијских програма, у границама које допуштају стандарди за
акредитацију, а у смислу боље организације студијских програма, и у складу са
Стратегијом за унапређење квалитета..
На захтев других високошколских установа, у складу са чланом 75. Закона о
високом образовању, донете су одлуке о давању сагласности за ангажовање
(допунски рад) наставника, и то:
− за школску 2010/2011 годину – др Весна Лопичић, на Филозофском факултету
у Косовској Митровици, др Милентије Ђорђевић на Вишој школи струковних
студија у Крушевцу, др Бранко Горгијев на Правном факултету у Нишу, мр
Живојин Трајковић на Машинском факултету у Нишу, др Драгана Машовић на
Машинском факултету у Нишу, др Зоран Јефтовић на филозофском факултету
у Новом Саду, др Зорица Станисављевић-Петровић на програму
специјалистичких струковних студија на Медицинском факултету у Нишу, др
Никола Дедић на Интердисциплинарним студијама Универзитета уметности у
Београду;
− за пролећни семестар 2010/2011 године – др Никола Божиловић на
Медицинском факултету у Нишу, др Миомир Ивковић на Медицинском
факултету у Нишу, др Данијела Гавриловић на Правном факултету у Нишу, др
Весна Лопичић на Филолошко-уметничком факултету у Крагујевцу.

француски језик и књижевност.

•

•

•

•

Од 1. октобра 2011. године одржане су две седнице Наставно-научног већа у академској
2011/2012. години. На седницама су разматрана питања из делокруга Наставно-научног већа
и донете потребне одлуке.
• На друој седници већа 23.11.2011. године тајним гласањем је прихваћен предлог
Већа департмана за социологију за доделу звања професор емеритус проф. др
Љубиши Митровићу, професору Филозофског факултета у пензији. Предлог
Наставно-научног већа Факултета упућен је Сенату Универзитета у Нишу.
5
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•

На захтев других високошколских установа, у складу са чланом 75. Закона о
високом образовању, донете су одлуке о давању сагласности за ангажовање
(допунски рад) наставника, и то:
− за школску 2011/2012 годину – др Ема Миљковић, на Филолошком факултету
у Београду; др Снежана Видановић на Факултету уметности у Нишу; др Бисера
јевтић на Високој школи струковних студија у Крушевцу, др Зорица
Станисављевић Петровић на Медицинском факултету у Нишу (само јесењи
семестар)
− за пролећни семестар 2011/2012 године – др Миомир Ивковић на
Медицинском факултету у Нишу, др Марина Матејевић на Факултету
уметности у Нишу

Изборно веће Факултета
У извештајном периоду, од 24.11.2010. до 14.9.2011. године, одржано је 6 редовних седница
Изборног већа факултета, на коме су разматрани предлози и доношене одлуке о расписивању
конкурса за избор и реизбор наставника и сарадника, о формирању комисија за писање
извештаја по конкурсу, као и о разматрању и усвајању извештаја о кандидатима
предложеним за избор.
У школској 2010/2011. години спроведен је поступак за избор и резибор укупно 12
наставника и 16 сарадника, односно, 3 редовна професора, 2 ванредна професора, 6 доцената,
1 наставника страног језика и 16 сарадника изабраних у звање асистента.
У периоду од 01.10.2011. одржане су још две седнице Изборног већа. На седницама у
академској 2011/2012. години за избор су предложена 4 наставника (3 доцента и 1 наставник
страног језика) и изабрано је 9 сарадника (8 у звање асистент и 1 у звање сарадник у
настави).
У прва три месеца академске 2011/2012. године покренут је поступак за избор још 5
наставника (1 ванредни или редовни професор, 4 доцента) и једног сарадника (звање вишег
лектора).
1.5. Особље Факултета – измене у структури запослених
У академској 2010/2011 години, структура запослених на Факултету била је следећа:
НАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 152 НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ – укупно 45
Редовни професори: 22
Ванредни професори: 30
Доценти: 27
Предавачи: 1
Наставници страног језика: 5
Виши лектори: 5
Лектори: 2
Асистенти: 56
Асистенти приправници: 1
Сарадници у настави: 2

Деканат: Секретар факултета: 1
стручни сарадник: 1
Слуба за опште и правне послове: 5
Финансијска служба: 5
Рачунарски центар: 2
Издавачки центар: 2
Служба за наставу и студентска питања: 8
Библиотека: 7
Техничка служба: 14
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Радни однос на Факултету по први пут је засновало укупно пет сарадника и један наставник
у звању доцента:
• др Зоран Арацки, доцент Департмана за новинарство,
• мр Гордана Ђигић, асистент Департмана за психологију,
• мр Јелена Лепојевић и Ана Регоја, асистенти Департмана за руски језик и
књижевност,
• Ивана Стојановић Прелевић, асистент Департмана за новинарство, и
• Растислав Динић, асистент Департмана за филозофију,
У радни однос примљено је и 8 нових радника из реда ненаставног особља:
• Весна Милутиновић, Милена Митић, Александра Ристић, Служба за наставу и
студентска питања,
• Милена Младеновић, Библиотека,
• Виолета Дејановић, Марина Милић, Техничка служба,
• Татјана Динић, Финансијска служба,
• Милан Ранђеловић Издавачки центар.
У складу са Законом о раду, пензионисана су четири наставника и једна запослена из реда
ненаставног особља: проф. др Љубиша Митровић, проф. др Момчило Стојковић, проф. др
Слободан Марјановић, проф. др Драгољуб Величковић, и Будимка Марковић (Финансијска
служба).
Од 01.10.2011. дошло је до још неких мањих промена у структури запослених и организацији
служби Секретаријата Факултета, које ће бити приказане у извештају за 2012. годину.
За извођење лекторских вежби и других лекторских послова били су ангажовани следећи
страни лектори:
• за руски језик - Митрофанова Ана Васиљевна;
• за бугарски језик - др Валентина Бонџолова;
• за енглески језик – Соња Дикс Стојановић;
• за грчки језик – др Домостенис Стратигопулос и др Марија Кремида;
• за македонски језик – Ѓоко Здравески
• за француски језик – Катрин Лебрин
У току академске 2010/2011. године, укупно 18 наставника других акредитованих
високошколских установа било је ангажовано по уговору о ангажовању за извођење наставе
на студијским програмима Филозофског факултета, и то 9 редовних професора, 5 ванредна
професора и 4 доцента.
За први семестар академске 2011/2012 године уговори о ангажовању (допунском раду)
наставника потписани су са 18 наставника. Како би се омогућило несметано одвијање
наставе на департманима, будући да је Правилник о ангажовању (допунском раду)
наставника усвојен на 9. седници Наставно-научног већа 22. јуна 2011. године, на годину
дана је сторнирана примена члана 9. Правилника, којим се ограничава број могућих
ангажованих наставника на студијским програмима у складу са бројем изабраних наставника
и сарадника у радном односу на Факултету који реализују дати студијски програм.

7
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2. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАСТАВНО-ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ
Наставно-образовна делатност на Факултету одвијала се у складу са усвојеним планом рада.
У академској 2010/2011. години настава је реализована на девет акредитованих студијских
програма основних академских студија, 7 акредитованих студијских програма мастер
академских студија, и два акредитована студијска програма докторских студија.
2.1. Акредитација студијских програма
Поред постојећих акредитованих студијских програма, у академској 2010/2011. години
креирани су нови студијски програми и покренут поступак за њихову акредитацију.
1. Урађен је и послат Комисији за акредитацију наставни план Докторских академских
студија историје.
2. Реаговано је на акт упозорења на Докторске академске студије психологије.
3. Урађен је и послат Комисији за акредитацију наставни план Основних академских
студија француског језика и књижевности, као и
4. Наставни план докторских академских студија Медији и друштво.
5. У сарадњи са Филолошко-уметничким факултетом Универзитета у Крагујевцу
направљен је наставни план и документација за акредитацију студијског програма
Докторских академских дтудија српског језика и књижевности и предат Комисији
за акредитацију.
6. Донета је одлука о прихватању наставног плана основних академских студија
Комуникација и односи с јавношћу.
2.2. Основне академске студије
На Конкурс за упис студената у прву годину основних академских студија, за школску
2011/2012. годину пријавило се укупно 977 кандидата а пријемни испит полагала су 973
кандидата. Пријемни испит обављен је од 27. до 29. јуна 2011. године а упис студената у
прву годину основних академских студија обављен је 7. и 8. јула 2011. године. На два
студијска програма и то на: Студијском програму филозофије и руског језика и
књижевности, остала су слободна места и за други уписни рок . У другом уписном року,
након обављеног пријемног испита 5. септембра 2011. године, попуњен је број преосталих
места.
На терет буџета РС, а према Одлуци Министарства просвете број 612-00-01106/53/2011-04 од
16.08.2011. године на Студијском програму психологија уписан је један студент, припадник
Ромске националности. Такође, на овом Студијском програму је, Одлуком Сената
Универзитета број 8/16-01-006/11-003 од 06.09.2011. године одобрено повећање броја
самофинансирајућих студената за 10 који су се уписали у предвиђеном року.
У прву годину студија на свих 9 студијских програма уписана су укупно 482 студента, од
тога 282 у статусу студената који се финансирају из буџета. Настава за студенте свих година
основних академских студија на Филозофском факултету почела је 04. октобра 2011. године.
Преглед броја студената уписаних на појединачне студијске програме дат је у табели:
У току школске 2010/2011 године на свих девет судијских програма основних академски
студија дипломирала су укупно 302 студента. Број студената који су дипломирали на
појединачним студијским програмима дат је у табели ниже.
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БРОЈ УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ
Студијски програм
Основне академске студије
Филозофије
Историје
Социологије
Психологије
Педагогије
Англистике
Србистике
Руског језика и књижевности
Новинарства
УКУПНО

буџет
20
30
30
40+1
30
40+1
50
10
30
282

СТАТУС
самоф.
укупно
10
30
20
50
20
50
40+10
91
20
50
35
76
20
70
5
15
20
50
200
482

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД УПИСАНИХ СТУДЕНАТА ЗА ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
СТУДИЈЕ: основне академске
Година

Буџет

Самофинансирање

Мировање

Укупно

1/1 год.
1/2 год.
2/1 год.
2/2 год.
3/1 год.
3/2 год.
4/1 год.
4/2 год.
Укупно:

283
3
343
5
347
15
280
280
1556

202
63
121
105
62
157
77
106
893

0
0
0
1
0
1
0
0
2

485
66
464
111
409
173
357
386

2451

БРОЈ ДИПЛОМИРАНИХ СТУДЕНАТА У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. ГОДИНИ
НАЗИВ ДЕПАРТМАНА
Филозофија
Историја
Социологија
Психологија
Педагогија
Англистика
Српски језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Новинарство
УКУПНО
9

БРОЈ ДИПЛОМИРАНИХ
6
17
25
74
45
48
71
4
12
302
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2.3. Мастер академске студије и докторске студије
Упис студената у прву годину мастер академских студија на Студијским програмима мастер
академске студије историје, социoлогије, психологије, педагогије, филологије, англистике и
новинарства обављен је у два уписна рока. Након првог уписног рока остало је једно
слободно место на терет буџета на Студијском програму социологија и 57
самофинансирајућих места. Пријемни испит за други уписни рок обављен је 19. новембра и
истом је приступило 5 (пет) кандидата који су стекли право уписа.
У прву годину мастер академских студија уписано је укупно 137 студената, од тога 99 у
статусу студената који се финансирају из буџета Републике. Настава за студенте мастер
академских студија почела је 04. новембра 2011. године.

БРОЈ УПИСАНИХ У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА
У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ

НАЗИВ ДЕПАРТМАНА
Историја
Социлогија
Психологија
Педагогија
Филологија
Англистика
Новинарство
УКУПНО

буџет
10
5
20
15
16
25
8
99

СТАТУС
самоф
укупно
7
17
5
13
33
6
21
2
18
9
34
1
9
38
137*

* Упис за кандидате који су конкурисали у другом уписном року за упис у прву годину
мастер академских студија обавиће се 24. и 25. новембра 2011. године (приказани су у
збирном прегледу).
Број уписаних студената на докторске академске студије у школској 2010/11. години,
на студијским програмима:
1. Социологија – 5 студената у прву годину и 1 на трећу годину студија (као
магистар наука)
2. Филологија – 5 студената у прву годину студија
На Конкурс за упис у прву годину докторских академских студија за школску 2011/2012.
пријавио се 21 кандидат. Број уписаних какндидата на докторске студије, по студијским
програмима:
• Социологија – 5 кандидата (буџет)
• Филологија – 5 кандидата (буџет) и 1 кандидат у другу годину студија у
статусу самофинансирајућег студента.
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ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД УПИСАНИХ СТУДЕНАТА ЗА
ШКОЛСКУ 2011/2012. ГОДИНУ
СТУДИЈЕ: мастер академске
Година

Буџет

Самофинансирање

Мировање

Укупно

1/1 год.
1/2 год.
2/1 год.
2/2 год.
Укупно:

99
74
0
41
214*

38
10
0
2
50*

0
0
0
0
0

137*
84
0
43

264*

СТУДИЈЕ: докторске
Година

Буџет

Самофинансирање

Мировање

Укупно

1/1 год.
1/2 год.
2/1 год.
2/2 год.
3/1 год.
3/2 год.
Укупно:

10
0
0
0
0
0
10

0
2
2
8
2
3
17

0
0
0
0
0
0
0

10
2
2
8
2
3

27

Одбрањене магистарске тезе у школској 2010/2011 години:
1. Мр Милена Јовановић Крањец (Департман за социологију) – 10.11.2010.
Одбрањене докторске дисертације:
1. Др Сузана Марковић Крстић (Департман за социологију) – 03.02.2011.
2. Др Драгана Динић (Департман за социологију) – 06.04.2011.
3. Др Небојша Милићевић (Департман за психологију) – 23.06.2011.
4. Др Ирена Цветковић Теофиловић (Департман за српски језик) – 10.10.2011.
5. Др Тања Панић (Департман за психологију) – 01.11.2011.

Студентском центру је на време достављена документација за 582 студента основних
академских студија и за 45 студената мастер академских студија за доделу студентских
кредита и стипендија. Сви захтеви студената благовремено су разматрани а одлуке, донете у
сарадњи са Деканом и ресорним продеканима спроведене.
Почев од фебруара месеца 2011. године Служба за наставу и студентска питања је
реорганизована тако да су се извршиоци поделили према нивоу студија. Основне академске
студије воде 2 стручна сарадника и 3 референта, док мастер академске и докторске
академске студије воде 2 координатора.
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2.4. Остале наставно-образовне активности
Семинари за усавршавање наставника
У академској 2010-2011. Завод за унапређивање образовања и васпитања одобрио је Семинар
стручног усавршавања за наставнике српског језика и књижевности у трајању 20 сати:
Савремени приступи у настави српског језика и књижевности, аутора проф. др Горана
Максимовића и проф. др Снежане Милосављевић Милић, чији су реализатори наставници и
сарадници са Департмана за српски језик и Департмана за српску и компаративну
књижевност. Термини одржавања семинара су: 25-27. новембар 2011. и 23-25. март 2012.

Предавања професора по позиву
У академској 2010-2011. на докторским студијама филологије одржан је низ предавања
професора Универзитета из Београда, Новог Сада, Бања Луке и Пала.
o 24. и 25. јануар 2011. проф. др Миливој Ненин, Одсек за српску књижевност
Филозтофског факултета Универзитета у Новом Саду одржао је циклус
предавања на тему „Преписка српских писаца“.
o 18. и 19. фебруар 2011. проф. др Зоран Аврамовић, Филозофски факултет
Универзитета у Источном Сарајеву одржао је циклус предавања на тему
„Политика и књижевност“.
o 4. и 5. марта 2011. проф. др Јовица Тркуља, Правни факултет Универзитета у
Београду, одржао је циклус предавања на тему „Деликт мишљења и
књижевност“
o 11. и 12. марта 2011. Проф. др Војислав Јелић, Филозофски факултет
Универзитета у Београду, одржао је циклус предавања на тему „Античка и
српска реторика“.
o 25. и 26. марта 2011. проф. др Ранко Поповић, Одсек за српску књижевност,
Филолошки факултет Универзитета у Бањој Луци одржао је циклус предавања
на тему „Православна духовност у савременом српском песништву“.
o 1.и 2. априла 2011. проф. др Младенко Саџак, Одсек за српску књижевност
Филолошког факултета Универзитета у Бањој Луци одржао је циклус
предавања на тему „Иманентне поетике српске књижевности“.
o 15. и 16. априла 2011. проф. др Сава Дамјанов, Одсек за српску књижевност
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду одржао је циклус
предавања на тему „Култура и књижевност постмодерне“.
o 6. и 7. маја 2011. Проф. др Милош Ковачевић, Филолошко-уметнички
факултет Универзитета у Крагујевцу, одржао је циклус предавања на тему
„Полисемија књижевног текста“.
o 10. и 11. јуна 2011. проф. др Сава Дамјанов, Одсек за српску књижевност
Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду одржао је циклус
предавања на тему „Павић“.
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Промоција факултета, инфо дани и остале активности
Октобра 2011. године представници Филозофског факултета су учествовали на Сајму
професионалног запошљавања у Нишу.
У академској 2010-2011. години обављена је евалуација наставника, наставног процеса и
ненаставног особља.
У току пролећног семестра 2011. године обављен је низ активности посвећених Инфо дану:
штампан је нови Информатор, две књиге тестова за упис, наставници и управа факултета
промовисали су студијске програме у оквиру гостовања на више локалних телевизија.
Филозофски факултет је априла 2011. године био учесник Инфо дана који Универзитет у
Нишу традиционално организује сваке године.
Новина у промоцији Филозофског факултета је организација Дана отворених врата
Филозофског факултета који је одржан 14. маја 2011. године. Тог дана сваки департман је
потенцијалним бруцошима из града и региона презентовао своје студијске програме, а
будући бруцоши су могли у директном контакту са наставницима и сарадницима да сазнају
све информације од значаја за упис и студирање.

Наставни процес
У академској 2010-2011. години настава се обављала по новом распореду часова, у
просторијама Филозофског факултета и у поподневним терминима у просторијама
Електронског факултета. Вишегодишњи проблем недовољног простора за извођење наставе
делимично је решен пребацивањем часова у суботу и повремено у недељу, нарочито у
случају мастер и докторских студија. Квалитедту наставног процеса допринео је и већи број
учионица које су опремљене за електронску презентацију наставног садржаја.
Проблеми у настави, који су настали увођењем обавезних 36 ЕСПБ на педагошкопсихолошко-методичким предметима, решени су изменама у наставном плану и програму
које су усвојене на седницама Наставно-научног већа.
У октобру 2010. године потписан је Уговор о сарадњи између Филозофског факултета и
предшколске установе „Пчелица“ (хоспитовање студената педагогије). Потписан је Уговор
о сарадњи између Филозофског факултета и основних школа у Нишавском округу
(хоспитовање студената србистике).
Професионално усавршавање наставника Факултета
•

•

др Јелисавета Тодоровић – трећа година Системске породичне психотерапије у
организацији Асоцијације системских терапеута Србије. Програм је акредитован од
стране Европске асоцијације за психотерапију.
др Марина Хаџи Пешић – Континуирана едукација из психотерапије, Београд, ТА –
Положен међународни испит пред међународном комисијом из Психотерапијског
модалитета Трансакциона Анализа. Звање Цетрификовани Трансакциони аналитичар
у Психотерапији, ЦТА(П) на интернационалном новоу, април 2011, Београд.
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•

•
•
•

др Небојша Милићевић – завршена основна едукација из телесне психотерапије, сада
на супервизији. Завршена уводна едукација из аналитичке у трајању од 2 године. Курс
из бихејвиоралне психотерапије у трајању од 60 сати.
Ивана Симић – Трећа година едукације на породичној системској психотерапији, у
организацији Асоцијације системских терапеута Србије.
Милица Митровић – Трећа година едукације из когнитивно-бихејвиоралне
психотерапије.
мр Тамара Костић – Пахноглу – On-line курс из методике наставе грчког као страног
језика, Центар за грчки језик, Солун, Министарство просвете Грчке (1.6.2010.–
30.4.2011. 6 модула наставе, завршни испит и сертификат).
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3. АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ НАУЧНО–ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Научно-истраживачки рад у протеклом периоду реализован је на основу усвојеног Програма,
а у складу са одредбама Закона о високом образовању, Закона о научноистраживачкој
делатности, Статута Факултета и Универзитета, и Етичког кодекса Универзитета у Нишу.
Посебно су подстицане научно-истраживачке активности и пројекти који доприносе
развијању мултидисциплинарности и интердисциплинарности у научном раду и
истраживањима.
Активности у домену научно-истраживачке делатности имале су за циљ, са једне стране,
развој науке и стваралаштва, усавршавање научног подмлатка и увођење студената у научноистраживачки рад, и, са друге стране, унапређивање квалитета наставе и стварања услова за
даљи развој Факултета.
Активности у домену научно-истраживачке делатности обухватале су:
• реализацију научноистраживачких пројеката, посебно из програма основних истраживања
Министарства просвете и науке Репутлике Србије, али и других истраживачких програма и
пројеката, као и 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.

РЕАКРЕДИТАЦИЈА ЗА ОБАВЉАЊЕ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Филозофски факултет Универзитета у Нишу је 2007. године покренуо поступак за
акредитацију Факултета за обављање научноистраживачке делатности од општег интереса.
Актом број 021-01-61/25 од 19.02.2007. године Одбор за акредитацију научноистраживачких
организација је донео позитивну Одлуку о акредитацији Филозофског Факултета у Нишу,
као државног факултета у области друштвених наука, за обављање научноистраживачке
делатности.
Како се редован поступак акредитације спроводи сваке четврте године, Филозофски
факултет се обратио Одбору за акредитацију са поновним захтевом за акредитацију за
обављање научноистраживачке делатности, како би могао да се настави да се развија у
складу са дугорочним планом развоја Факултета.
Поступак поновне акредитације за обављање научноистраживачке делатности је покренут
код Министарства просвете – Одбора за акредитацију научноистраживачких организација 23.
септембра 2011. године.
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3.1. Научно-истраживачки пројекти
Укупно 68 наставника и сарадника Факултета учествује у реализацији 19 пројеката основних
истраживања које финансира Министарство просвете и науке Републике Србије за
конкурсни 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
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
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Ива Шверко
Ивана Симић
Кристина Ранђеловић
Марина Хаџи-Пешић
Снежана Стојиљковић
Снежана Видановић
Татјана Стефановић-Станојевић
Јелисавета Тодоровић
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
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
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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
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
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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
• Филозофски факултет у Нишу
• Филолошки факултет у Београду
Александар Растовић

Значајно повећање броја наставника и сарадника Факултета ангажованих на реализацији
научно-истраживачких пројеката, као и самог броја пројеката основних истраживања у чијој
реализацији учествује Филозофски факултет, сведочи о опредељености Факултета да, у
складу са акредитационим стандардима, кроз развој научно-истраживачког аспекта рада
доприноси унапређењу квалитета образовања које студенти стичу на Филозофском
факултету.
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Остали научно-истраживачки и стучни пројекти у којима учествују наставници и
сарадници Факултета:
•

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.

•

Стратегије запошљавања и самозапошљавања жена у руралним подручјима градова:
Ниш, Суботица, Мали Иђпш, Ковачица. Пројекат подржавају USAID, Femina Creativa
Subotica, Institut for Sustainable Communities, 2010. Коауторка пројекта и
консултанткиња за израду пројекта – др Драгана Захаријевски

•

Capacity Building for CSOs on gender equality and minority righs, u okviru makroprojekta
PBILD – South Serbia Joint UN projects „Strengthening Capacity for Inclusive Local
Development in South Serbia” and „Promotion of Peace Building in South Serbia”, koji
finansira UNDP, a realizuje konzorcijum EMDI doo Beograd, Mena Group doo Nis,
Generator Bujanovac (septembar 2010/novembar 2011). Консултаткиња на пројекту – др
Драгана Захаријевски

•

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.

•

Интернет и слободно време младих из приградске и сеоске средине. Пројекат је у току
2010. год. Финансирало Министарство у оквиру Програма за подстицање
научноистраживачког рада, популаризацију и промоцију науке (2010). Сарадник на
пројекту – др Небојша Милићевић.

•

Пројекат The Development of a TA diagnostic Tool for the enhancement of Clinical
application of Transactional Analysis (Развој ТА теста личности за психодијагностичке
потребе у клиничкој примени Трансакционе анализе). Пројекат одобрен од стране
Истраживачког комитета европске асоцијације за Трансакциону анализу (EATA).
Период реализације пројекта – 2007-2011. Сарадник на пројекту – др Небојша
Милићевић.

3.2. Научне публикације наставника и сарадника Факултета
У току школске 2010/2011 године, наставници и сарадници Факултета имали су значајну
научну продукцију, о чему сведочи број публикација и радова објављених у међународним и
националним зборницима и часописима, и учешће на националним и међународним научним
скуповима. По извештајима које су поднели управници департмана, наставници и сарадници
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Факултета су у току академске 2010/2011. године објавили укупно 139 публикација
међународног значаја и 367 публикације националног значаја.
У табели која следи приказани су збирни научни резултати, а комплетни библиографски
подаци дати су у прилогу овом Извештају (ПРИЛОГ 1).

НАУЧНА ПРОДУКЦИЈА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА У 2010/2011 год.
Публикације међународног значаја M10
Монографија међународног значаја
Монографска студија/поглавље у књизи М12 или рад у
тематском зборнику међународног значаја
Уређивање научне монографије, тематског зборника,
лексикографске или картографске публикације
међународног значаја

катагорија

бод.

објављено

M12
M14

10
4

1
16

М 18

2

1

17
Радови у часописима међународног значаја М20
Рад у међународном часопису
Рад у часопису међународног значаја верификованог
посебном одлуком

М23
М24

4
4

8 +2
26 +4
35

Зборници са међународних научних скупова М30
Предавање по позиву са међународног скупа штампано у
изводу
Саопштење са међународног скупа штампано у целини
Саопштење са међународног скупа штампано у изводу

M32

1,5

4

M33
M34

1
0,5

23 +2
60
87
139

УКУПНО ПУБЛИКАЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ЗНАЧАЈА
Публикације националног значаја М40
Истакнута монографија националног значаја
M41
7
Монографија националног значаја
M42
5
Монографска библиографска публикација
М43
3
Поглавље у књизи М41 или рад у истакнутом тематском
М44
2
зборнику водећег националног значаја
Поглавље у књизи М42 или рад у тематском зборнику
М45
1,5
националног значаја
Лексикографска јединица у научној публикацији
M 47
националног значаја
Уређивање научне монографије, тематског
M49
1
зборника националног значаја

1
24
6
6
67
2
4
110

Радови у часописима националног значаја М50
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у водећем часопису националног значаја
Рад у научном часопису
Зборници са националних научних скупова М60
Предавање по позиву са скупа националног
значаја штампано у изводу
Саопштење са скупа националног значаја штампано у
целини

M51
M52
M53

3
2
1

14
17
47
77

M62

1

4

M63

1

15
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Саопштење са скупа националног значаја
штампано у изводу
Уређивање зборника саопштења скупа националног значаја
М66

M64

0,5

М 66

УКУПНО ПУБЛИКАЦИЈА НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА

154
6
180
367

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.
Одбрањене докторске дисертације:
• др Сузана Марковић Крстић (социологија) Социјално порекло студентске
омладине, успех у школовању и избор студијских програма високих школа
струковних студија – 03.02.2011. Ментор: др Миомир Ивковић, ред. проф.
Филозофског факултета у Нишу
• др Драгана Динић (социологија) Социјално културне карактеристике
малолетничких бракова у Источној Србији– 06.04.2011. Ментор: др Драгана
Захаријевски, ред. проф. Филозофског факултета у Нишу
• др Небојша Милићевић (психологија) Методе серијске репродукције визуелних
стимулуса у испитивању креативног процеса– 23.06.2011.
• др Ирена Цветковић Теофиловић (Департман за српски језик) Језик
„Телемака“ (1814) Стефана Живковића – 11.10.2011.
• др Тања Панић (психологија) Медијатори ефеката незапослености на
ментално здравље – 01.11.2011.
• мр Иван Стаменковић (филолошке науке) одбранио докторску дисертацију
Књижевно дело Гвида Тартаље 10.11.2010. Ментор: др Славољуб Обрадовић,
ред. проф. Филозофског факултета у Нишу.
• мр Дарко Радосављевић (Департман за социологију) Утицај технолошког
развоја на промене професионалне структуре и образовања инжењера у
Србији – 10.12.2011.
• мр Ирена Љубомировић (Департман за историју) Никола Вулић – историчар
антике. Ментор: др Ема Миљковић Бојанић – 26.12.2011.

Одбрањене магистарске тезе:
• мр Милена Јовановић Крањец (социологија) – 10.11.2010.
• мр Милица Радуловић (англистика) Наслови у британској информативној
штампи у светлу теорије релеванције. – 4.11.2011. Ментор: др Биљана
Мишић Илић.
Одбрањени мастер радови:
• Марија Станчић (српска и компаративна књижевност) – Слобода и идентитет
у делу Боре Станковића. 30.11.2011. Ментор др Горан Максимовић
• Јасмина Ноцић (српска и компаративна књижевност) – Идентитет и модална
ограничења у теорији могућих светова. 30.11.2011. Ментор: др Снежана
Милосављевић Милић
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•

•

•
•
•
•

Марија Пантић (англистика) – Примена комуникативног приступа у настави
енглеског као страног језика у српским школама – из перспективе наставника.
(Applying the Communicative Approach in EFL teaching in Serbia – the teacher's
veiw), 28.11.2011. Ментор: др Татјана Пауновић
Марина Милановић (педагогошке науке) – Поштовање дечјих права у процесу
припреме деце за полазак у школу. 29.11.2011. Ментор: др Зорица
Станисављевић Петровић
Милован Игњатовић (историја) – Спољна политика Кнеза Милана Обреновића
(1860-1868) 28.12.2011. Ментор: др Божица Младеновић.
Бојан Панић (историја) – Устанак Срба у Турској 1841. 28.12.2011. Ментор: др
Божица Младеновић.
Марија Ћосић (новинарство) – Путопис у дневној штампи као поље сукоба
новинара и ПР стручњака- 23.12.2011.Ментор: др Татјана Вулић.
Велибор Петковић. 26.12.2011. (новинарство) – Програмски концепт функција
и перспектива верског радија. Студија случаја: Радио Епархије нишке „Глас“ Ментор: др Татјана Вулић.

Предате урађене докторске дисертације (по Закону о универзитету и Закону о високом
образовању)
• мр Гордана Стојић (Департман за социологију) Теорија информационог
друштва и промене у савременој економији и свету рада. Ментор: др Љубиша
Митровић – 27.09.2011.
• Миша Стојадиновић (Департман за социологију) Социолошка релевантност
критике глобализације у делима Ноама Чомског. Ментор: др Љубиша
Митровић – 31.10.2011.
• мр Драгослав Петровић (Департман за социологију) Место и домашај
„Драгачевског сабора“ у културном миљеу Србије. Ментор: др Никола
Божиловић – 8.12.2011.
• мр Јелена Опсеница Костић (Департман за психологију) Адолесценти и њихови
родитељи у светлу PART теорије. Ментор: др Татјана Стефановић
Станојевић– 12.12.2011.
Предати урађени мастер радови
• Марија Ћосић (новинарство). Путопис у дневној штампи као поље сукоба
новинара и ПР стручњака. Ментор: др Татјана Вулић
• Велибор Петковић (новинарство). Програмски концепт, функција и
перспектива верског радија. Студија случаја: Радио Епархије нишке "Глас".
Ментор: др Татјана Вулић
Поред докторских теза, магистарских и мастер радова одбрањених на Филозофском
факултету у Нишу, неколико докторских и магистарских теза запослених на Филозофском
факултету одбрањено је на другим Универзитетима:
• др Горан Голубовић (теологија) Рефлексије августиновско-калвинистичке антропологије и пелагијанизма у академској психолошкој мисли XX века. Хабилитациона
дисертација. Протестантски теолошки факултет, Нови Сад, 2010.
•

мр Зоран Димић (философија) одбранио докторску дисертацију Рађање идеје
Универзитета, 15.11.2010.године у Загребу, на Одсеку за Философију
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•

•
•

•
•

мр Јелена Максимовић (педагошке науке) одбранила докторску дисертацију Улога
акционих истраживања у унапређивању васпистно-образовне праксе, 20.5.2011. на
Филозофском факултету Униерзитета у Источном Сарајеву. Ментор: др Вељко
Банђур, ред. професор Учитељског факултета Универзитета у Београду
мр Драган Тодоровић (социологија). 13.10.2011.
др Дејан Марковић (русистичка лингвистика) Конфронтациона анализа компјутерске
лексике у руском језику у поређењу са српским, јул 2010. год., на Филолошком
факултету у Београду.
др Виолета Џонић () Лакуне као лексикографски и преводилачки проблем на плану
руског и српског језика, новембар 2010., на Филолошком факултету у Београду.
мр Мирјана Илић одбранила је докторску тезу септембра 2011. године на
Филолошком факултету у Београду.

3.4. Организовање научних скупова
У протеклом извештајном периоду на Факултету је организовано више научних скупова,
конференција и округлих столова.
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•
•

Сто година од рођења Николе Рота, Департман за психологију, 23. јун 2010
Скуп Центра за педагошка истраживања, септембар 2011.
Дани филозофије, новембар 2010.
Округли сто Традиција, модернизација и идентитети у земљама у транзицији,
Департман за социологију, фебруар 2011.
Језик, књижевност, комуникација, Департман за англистику, април 2011.
Комуникација као суштина образовања јавног мњења, Департман за новинарство, 1516. април 2011.
Име у култури Срба и Бугара, Филозофски факултет у Нишу и Филозофски факултет
Великотрновског универзитета, мај 2011.
Србија у књижевности о ратовима деведесетих, Конференција са међународним
учешћем (пројекат 148025), Департман за српску и компаративну књижевност, мај
2011.
Традиција, модернизација и идентитети: место традиције и модернизације у
различитим концепцијама и стратегијама развоја земаља у транзицији, Департман
за социологију, мај 2011.
Дани примењене психологије, Департман за психологију септембар 2011.
140 година Призренске Богословије(1871-2011), Департман за историју у сарадњи ца
Центром за црквене студије и Призренском богословијом са седиштем у Нишу,
октобар 2011.
Округли сто Друштвене неједнакости и шансе друштвених група у
постсоцијалистичким земљама, Депатрман за социологију, октобар 2011.
Жене- дискурс моћи, дискурс немоћи, Департман за српску и компаративну
књижевност, новембар 2011.
Литерарни облици као израз приватног живота, Департман за српску и
компаративну књижевност, новембар 2011.
Буне и устанци Срба у 19.веку (Устанак Срба у Нишком вилајету 1841. године),
Департман за историју
Биоетика и морално понашање и деловање, Департман за философију, новембар 2011.
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Поводом прославе 40 година од оснивања Филозофског факултета у Нишу, на Факултету је
10. и 11. новембра 2011. организован научни скуп са међународним учешћем Наука и
савремени универзитет. Пленарни излагачи по позиву били су проф. др Тибор Сабо,
Помоћник министра просвете и науке за основна истраживања, на тему Наука и универзитет
у протеклих 10 година, проф. др Миклош Биро, професор Филозофског факултета у Новом
Саду, на тему Интегрисани универзитет – за и против, и проф. др Слободан Јауковић,
Помоћник министра просвете и науке за високо образовање, на тему Универзитет данас.
Рад научног скупа одвијао се кроз 12 секција
• Образовање и савремени универзитет,
• Језик на универзитету,
• Литерарни облици као израз приватног живота,
• Психологија и интердисциплинарност,
• Наука и медији,
• Социолошке теме 21. века,
• Криза и перспективе знања и науке,
• Настава историје на српским универзитетима,
• Филологија и универзитет,
• Језик, књижевност и култура словенских народа,
• Нове тенденције у настави страних језика,
• Језик, књижевност, наслеђе, секција студената мастер и докторских студија
филологије.
Поред рада у секцијама, одржана су и три округла стола:
• Психологија и интердисциплинарност,
• Национални оквир квалификација за област социологија
• Округли сто из области Англистике
У раду научног скупа учествовало је 267 регистрованих излагача, 255 у раду 12 секција
скупа, и још 12 у раду округлих столова. Највећи број учесника представљао је Универзитет
у Нишу, 95 са Филозофског факултета и 6 са других факултета. Од универзитета из Србије,
30 учесника представљало је Универзитет у Новом Саду, 21 Универзитет у Београду, 6
Универзитет у Крагујевцу, 11 Универзитет у Приштини (Косовска Митровица, Лепосавић), а
било је и представника других институција науке, образовања, и културе из Србије (САНУ,
Француски институт, библиотеке, гимназије, институти).
Међународни карактер научном скупу дало је преко 70 излагача из иностранства,
првенствено из региона – са Универзитета у Сарајеву и Источном Сарајеву, са Универзитета
у Бањалуци, Универзитета у Скопљу, бугарских универзитета (Софија, Велико Трново),
Универзитета Црне Горе, универзитета из Хрватске, из Словеније (Универзитет Приморска у
Копру, Универзитет у Марибору), Пољске (Краковски универзитет) и Русије (Твер).

3.1. Предавања, трибине и промоције 2010/2011
Велики број трибина, јавних предавања и промоција књига организован је у протеклом
извештајном периоду. Ове активности организоване су углавном на иницијативу или уз
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помоћ Студентског парламента Филозофског факултета, чији су се представници посебно
ангажовали на организације ових активности:
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ "Неоосманизам" проф. Др Дарка Танасковића, гости:
проф. др Дарко Танасковић (Филолошки факултет Београд), проф. др
Милан Петровић (Правни факултет Ниш), проф. др Ема Миљковић
(Филозофски факултет Ниш); 19. новембар 2010.
ПРЕДАВАЊЕ „МОЈ ЖИВОТ И ХИВ“, гост: проф. др Биљана Коцић
(епидемиолог Института за јавно здравље Ниш); 30. новембар 2010.
ПРЕДАВАЊЕ
„ВЕРА
И
ВЕРНИК.
ФИЛОСОФСКО-ТЕОЛОШКА
ПРОМИШЉАЊА“, гост: проф. др Борис Брајовић (декан Православнобогословског факултета у Фочи); 8. децембар 2010.
ПРЕДАВАЊЕ „СПОЉНА ПОЛИТИКА СРБИЈЕ И АКТУЕЛНА СИТУАЦИЈА
У СВЕТУ“, гост: Вук Јеремић; 9.децембар 2010.
ТРИБИНА „СЈАЈ СРПСКОГ СРЕДЊЕГ ВЕКА“ поводом књиге мр Владимира
Алексића „Живот и дело Михаила Динића“, гости : проф. др Синиша
Мишић, проф др Радивој Радић, проф. др Драгиша Бојовић, мр
Владимир Алексић; 18.фебруар 2011.
ПРОМОЦИЈА ЧАСОПИСА „ЛОГОС“, гости: Марко Делић, теолог, Бојана
Петровић (гл. и одг. уредник), 21.02.2011. год.
ТРИБИНА „СЛАВИА ОРТОДОКСА“ поводом књиге „Старо и ново. Студије о
књижевности православних Словена“, гост: Проф. др Александар
Наумов (Универзитет у Венецији и Кракову); 24.фебруар 2011. године
ТРИБИНА „ФИЛОСОФИЈА СВЕТОСАВЉА“, гости: проф. др Миленко Бодин
(Факултет безбедности); мр Милош Прица (Правни факултет у Нишу); 3.
март 2011.
ПРЕДАВАЊЕ „СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА 1804-1830“, гост: проф. др Радош
Љушић; 31. март 2011. Године
ТРИБИНА „МАТИЦА СРПСКА У ДУБРОВНИКУ 1909 – 2011.“, гости : проф.
др Горан Максимовић, проф. др Петар Милосављевић, доц. др Ирена
Арсић; 14. април 2011. Године
ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ПОД БЕЛАВОМ“, гости: проф. др Драган Митић
(аутор), Иванка Косанић (књижевник и новинар), проф. др Драгољуб
Ђорђевић, проф. др Драгиша Бојовић; 19. мај 2011.
ТРИБИНА „ЈАСЕНОВАЦ – ПРЕЋУТАНА ИСТИНА“, гости: др Србољуб
Живановић (председник Међународне комисије за истину о Јасеновцу),
мр Владимир Димитријевић (књижевник), Ранко Гојковић (преводилац),
Наташа Јовановић (новинар), Предраг Драгић Кијук (књижевник); 2.јун
2011. године
ТРИБИНА „ОДБРАНА СРПСКОГ ЈЕЗИКА“, гости: проф. др Милош Ковачевић
(Филолошки факултет Београд), проф. др Михајло Шћепановић
(Филолошки факултет Београд), проф. др Мирољуб Јоковић (Филолошки
факултет Источно Сарајево); 9. јун 2011.
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ПРЕДАВАЊЕ „ПОЛОЖАЈ И ПЕРСПЕКТИВЕ ФИЛОСОФИЈЕ У 21.ВЕКУ“,
гост: др Александра Гордић са Филозофског факултета у Београду,
20.5.2011
ПРЕДАВАЊЕ „ДЕКАРТ И СИОРАН – РАЗУМ И ОЧАЈАЊЕ“, гост др Ферид
Мухић, редовни професор Филозофског факултета у Скопљу, мај 2011.
ПРЕДАВАЊЕ „СТАЊЕ СЛОБОДЕ МЕДИЈА НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ“,
гост: проф.др Мирољуб Радојковић, водећи српски комуниколог, са
Факултета политичких наука у Београду , 26.5.2011.
ТРИБИНА „ПОЛИТИКА КАО ТРАГАЊЕ ЗА ОПШТИМ ДОБРОМ“, гости:
проф. др Драгољуб Мићуновић, проф.др Чедомир Чупић и др Мирољуб
Албијанић, поводом промоције књиге проф-др Драгољуба Мићуновића
„Историја социјалних теорија“, мај 2011.
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4. МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА И САРАДЊА СА ДОМАЋИМ АКАДЕМСКИМ
ИНСТИТУЦИЈАМА
Један од главних приоритета у активностима Факултета у протеклом периоду било је
интензивирање и ширење свих видова сараднње са образовним и научним институцијама од
интереса за Факултет, а нарочито међународне сараднње, 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 обухватале су неколико области.
1. Уговори 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. Као конкретне кораке у реализацији уговора о сарадњи које је
склопио Универзитет у Нишу, Факултет је успоставио академску сарадњу са неколико
институција.
• Поред раније потписаних уговора о сарадњи, један од конкретних исхода сарадње са
Филолошко-уметничким факултетом Универзитета у Крагујевцу је креирање
заједничког студијског програма Докторских студија српског језика и књижевности,
који је у поступку акредитације.
• Настављена је дугогодишња сарадња са Државним институтом за руски језик и
књижевност "А. С. Пушкин" из Москве. У оквиру ове академске сарадње обезбеђен
је лектор за руски језик на Департману, као и размена студената: група студната и
сарадника боравила је јула 2011. у Москви ради стручног усавршавања; група
студената Департмана за руски језик боравиће четири недеље на Институту А.С.
Пушкин у Москви, а група студената из Москве провешће три недеље на Департману
за англистику Филозофског факултета. Институт А.С. Пушкин примиће наставнике
руског језика на Универзитету на стажирање, научно усавршавање и упућивање у
научни рад. Сарадња подразумева и организовање заједничких конференција, као и
узајамно организовање предавања по позиву наставника две институције.
• Настављена је 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.
• Настављена је дугогодишња сарадња са Филозофским факултетом Универзитета у
Великом Трнову (Бугарска), у склопу које се врши размена лектора, заједничка
реализација научноистраживачких пројеката и публикација резултата, и учешће на
научним скуповима. На основу уговора о сарадњи за Западним универзитетом у
Великом Трнову две студенткиње тог универзитета провеле су један семестар на
Филозофском факултету. Трошкове је сносила Република Србија.
• Потписан је уговор о академској сарадњи са Универзитетом Артоа у Арасу
(Француска) који подразумева размену студената и наставника, размену искустава и
метода у образовању наставника језика, заједничко организовање серија предавања, и
друге видове сарадње.
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•

•

Припремљени су уговори о академској сарадњи са Филозофским факултетом
Универзитета у Марибору (Словенија), чије се потписивање очекује децембра 2011.
године.
Припремљен је уговор о академској сарадњи са Филолошким факултетом
Универзитета у Мурсији (Шпанија) чије се потписивање очекује почетком 2012.
године.

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
• Сарадња је у овом периоду била још интензивнија него ранијих година. Поред
програма English Language Fellow преко којих се из године у годину обезбеђује
ангажовање америчког лектора на Департману за англистику (Brooke Ricker
2010/2011, Cleyera Martin 2011/2012), ове године на Факултету гостује и један
истраживач на Фулбрајт програму.
• За студенте Департмана за новинарство Амбасада САД обезбедила је донацију
вредну око $25.000, за компјутерску опрему. Још једна донација Амбасаде САД у
2010 години омогућила је студентима Департмана за новинарство куповину
рачунара са софтвером за монтажу. Захваљујући сарадњи са овом амбасадом,
покренут је Студентски дневни лист, онлајн новине које студенти новинарства
уређују потпуно самостално (http://www.studnel.com )
• Др Михајло Антовићч провео је два семе2010/2011 године као стипендиста
Фулбрајт програма на Универзитету Case Western Reserve, Department of
Cognitive Science.
• Као пратећи пројекат након стипендирања сарадника Факултета преко програма
JFDP (Junior Faculty Development Program) у ранијем периоду, Америчка
амбасада у Београду финансирала је посету професора Кенета Кушнера са
Универзитета Кент Стејт у Охају (7-14. децембар 2011), где је мр Нина
Лазаревић, виши лектор Департмана за англистику провела семестар 2009/2010
године захваљујући стипендији програма JFDP. Професор Кушнер, еминентни
стучњак у области интеркултурне комуникације и образовања наставника одржао
је серију радионица за студенте Англистике и два пленарна предавања: The Role of
International Experience in Developing an Intercultural Mindset: The Case of Study Abroad;
Development of Intercultural Competence in the 21st Century - Tools, Technology, and
Assessments.

Амбасада Француске у Београд
Француски институт у Бегорадуу
Француски институт у Србији - Ниш
• Уз подршку Амбасаде Француске, као и Француског института у Београду и
Француског института у Србији – огранак Ниш, успостављена је академска сарадња
између Филозофског факултета и Универзитета Артоа у Арасу (Француска). Први
корак у сарадњи представљала је помоћ Универзитета Артоа Филозофском факултету
у отварању Департмана за француски језик и књижевност и креирање студијског
29 __________________________________________________________________________
http://www.filfak.ni.ac.rs

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

програма основних студија Француског језика и књижевности, који је у процесу
акредитације и очекује се да упише прву генерацију студената 2012/2013 године.
3. Учешће у међународно финансираним истраживачким или развојним пројектима у
области образовања и науке.
У току академске2010/2011 године, настављена је реализација 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.
• У новембру 2011. године започела је реализација Tempus прокејакта 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
•

•
•

•

•

12. децембра 2011. организована је презентација новог програма размене студената
који нуди Влада САД и Америчка амбасада у Београду. Global UGRAD програм
размене подразумева пуну стипендију за једну академску годину студија у
Сједињеним Државама. Стипендија је намењена студентима из Србије, а покрива
школарину, трошкове путовања, консултације, смештај и исхрану, осигурање од
повреда или у случају болести, куповину књига и џепарац. Програм финансира US
State Department Bureau of Educational and Cultural Affairs, а имплементира
организација World Learning Serbia у сарадњи са Америчком Амбасадом у
Београду.
У оквиру програма Forcast Маријана Стојковић, студенткиња Депармтана за
англистику, проводи два семестра 2011/2012 године на универзитету у САД.
ERASMUS MUNDUS EXTERNAL COOPERATION WINDOW (EM ECW), чији је циљ
промоција мобилности у области високог образовања, повећање интересовања
домаћих студената да студирају на универзитетима у ЕУ, стипендирање студената и
наставника, али и могућност да студенти из Европске уније долазе, школују се и раде
на универзитетима у Србији.
Од септембра 2011. преко програма ERASMUS MUNDUS (EM2STEM) на
Филозофском факултету један семестар проводи Magdalena Pliszka, студент
Универзитета у Варшави (Пољска).
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)
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•

5 ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ И КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА

Филозофски факултет је у академској 2010/2011. години наставио континуирано да прати,
одржава и унапређује квалитет у свим областима наставног процеса и научно-истраживачког
рада. У овом континуираном процесу Филозофски факултет Универзитета у Нишу
обезбеђује и унапређује поштовање стандарда усвојених на националном нивоу који су у
великој мери компатибилни са европским стандардима и саставни су део су Болоњског
процеса.
У циљу унутрашњег осигурања квалитета који организује и успоставља сама институција
високог образовања, Филозофски факултет у Нишу је израдио и усвојио низ стратешки
опредељених докумената доступних јавности којима се обавезује на унапређење квалитета
високошколске установе.
Утврђене области у којима се обезбеђује, контролише и унапређује квалитет на
Филозофском факултету су:
• 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
Субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: Савет Факултета, Научнонаставно веће Факултета, студенти, наставници, сарадници и ненаставно особље. Субјекти
обезбеђења квалитета на Факултету имају право и обавезу да учествују у процесу и
поступцима обезбеђења и континуираног унапређења система квалитета.
Посебну пажњу Филозофски факултет поклања активној партиципацији студентске
популације у процесу евалуације и њиховом укључивању у процес доношења одлука које се
тичу унапређења квалитета.
Филозофски факултет има формирану Комисију за обезбеђење квалитета из реда наставника,
сарадника, ненаставног особља и студената, који имају конкретну одговорност и задужења за
унутрашње обезбеђивање квалитета у установи.
На седници Наставно-научног већа Филозофског факултета одржаној 16. марта 2011. године,
именовани су нови чланови Комисије за унапређење квалитета у следећем саставу:
1. Др Снежана Милосављевић Милић, ванр. проф. на Департману за српску и
компаративну књижевност, председник
2. Др Јовиша Обреновић, ред. проф. на Департману за психологију, члан
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3. Др Божица Младеновић, ванредни професор на Департману за историју, члан
4. Др Драгиша Бојовић, ванр. проф. на Департману за српску и компартаивну
књижевност, члан
5. Др Горана Ђорић, доцент на Департману за социологију, члан
6. Др Бисера Јевтић, доцент на Департману за педагогију, члан
7. Др Надежда Јовић, доцент на Департману за српски језик, члан
8. Др Виолета Стојичић, доцент на Департману за англистику, члан
9. Др Драгана Павловић, доцент на Департману за новинарство, члан
10. Др Бранко Горгиев, доцент у Центру за стране језике, члан
11. Др Виолета Џонић, асистент на Департману за руски језик и књижевност, члан
12. Мр Зоран Димић, асистент на Департману за филозофију, члан
- ненаставно особље:
1. Ирена Вељковић, члан
2. Весница Кртолица, члан
- студенти:
1. Влада Стојановић, члан
2. Милан Виденовић, члан
Комисија за обезбеђење и унапређења квалитета системски прати, оцењује квалитет
студијских програма, наставног процеса, наставничког и сарадничког кадра најмање два пута
годишње путем анкете тј, упитника којима се вреднује педагошки рад студијских програма,
наставника и сарадника од стране студената.
У академској 2010/2011. години урађена је обимна интерна евалуација у неколико сегмената
и форми:
1. Евалуације наставних садржаја, педагошких способности наставника и сарадника,
карактеристика предавања, консултација, објективности оцењивања предиспитних и
испитних обавеза, плана и распореда наставе, интерактивности, литературе и др.
2. Евалуације рада ненаставног особља, рада свих служби, библиотеке, техничке
опремљености, информатичких ресурса и других услова студирања.
3. Евалуација рада органа управљања тј. актуелног руководства Факултета
4. Оцењивање степена задовољства студената и очекивања од студија.
Резултати ове евалуације су били од велике користи за предузимање корективних мера,
унапређења квалитета рада како наставног, тако и ненаставног особља.
Децембра 2011. године се приступило и евалуацији пролећног семестра академске 2010/2011.
године. Упитник за вредновање педагошког рада наставника и сарадника од стране студената
конструисан је у складу са препорукама које су добијене као резултат учешћа Филозофског
факултета на ТЕМПУС пројекту Унутрашње обезбеђење квалитета на универзитетима у
Србији. За потребе ове, као и сваке следеће интерне евалуације, обезбеђено је најшире
учешће студентске популације окупљене око Студентског парламента у процесу
мониторинга и обраде података.
Резултати ће бити достављени управи факултета и департманима на разматрање и биће
доступни јавности по завршеној обради и интерпретацији.
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6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
У протеклом периоду, издавачка делатност Факултета одвијала се према утврђеном плану, у
складу са Правилником о издавачкој делатности. Издавачка делатност била је усмерена на
припрему и објављивање монографија, уџбеника, приручника и других публикација
углавном наставника и сарадника Филозофског факултета, али и наставника и сарадника
других факултета са којима је направљен уговор о заједничким или узајамним издањима.
Два часописа у издању Филозофског факултета, категорисана одлуком Министарства
просвете и науке, наставила су да излазе у току школске 2010/2011 године
• Godišnjak za sociologiju бр. 6 (М52, UDK 316 ISSN 1451-9739, ISSN1451-9739, COBISS.SRID121295372)
• Philologija Mediana, бр 2 и бр.3, glavni urednik Irena Arsić (М52, ISSN 1821 – 3332,
COBISS.SR-ID 171242508)
У извештајном периоду објављено је 9 зборника радова из различитих научних области, и 23
монографије и уџбеника:
Монографије и уџбеници
Анђелковић, Весна. 2010. Одбрамбени стил сценских извођача. ISBN978-86-7379-202-6;
COBISS.SR-ID179610124

Арсић, Ирена. 2011. Дубровчани и начјенци из старога Дубровника. ISBN978-86-7379-219-4;
COBISS.SR-ID184597516

Богдановић, Недељко. 2011. Реч и песма. Утва златокрила. ISBN978-86-7379-226-2; COBISS.SRID186574092

Божиловић, Никола. 2010. Сва лица културе ISBN978-86-7379-198-2; COBISS.SR-ID178410508
Бојовић, Драгиша и Дарко Крстић. 2011. Премудрост у светом писму и српској
књижевности. ISBN978-86-7379-213-2; COBISS.SR-ID184130572
Величковић, Станиша. 2011. Приповедање и поетичко мишљење. ISBN978-86-7379-225-5;
COBISS.SR-ID186845964

Вучковић, Радован. 2011. Велика синтеза о Иви Андрићу. ISBN978-86-6007-088-5; COBISS.SRID186774540

Димитријевић, Бојана. 2010. Психолошки корелати адолесцентне наркоманијe. ISBN978-867379-203-3; COBISS.SR-ID179613196

Димитријевић, Србољуб. 2010. Земаљски печат.
Захаријевски, Драгана. 2010. Род, идентитет и развој.
Златановић, Љубиша. 2010. Разумевање когниције ISBN978-86-7379-216-3; COBISS.SR-ID184098828
Ивковић, Миомир 2010. Методика наставе социологије.
Јевтић, Бисера и Оливера Кнежевић Флорић. 2011. Изазови социјално-педагошке
делатности, са хрестоматиојом.ISBN978-86-7379-212-5; COBISS.SR-ID183756812;
Јовић, Надежда. 2011. Језик хиландарског медицинског кодекса.ISBN978-86-7379-223-1; COBISS.SRID186604812

Кожух, Борис и Јелена Максимовић. 2011. Дескриптивна статистика у педагошким
истраживањима. ISBN978-86-7379-220-0; COBISS.SR-ID184620044
Максимовић, Горан. 2011. Идентитет и Памћење. ISBN978-86-7379-224-8; COBISS.SR-ID186339596
Ненин, Миливоје. 2011. Савић Милан. ISBN 978-86-7379-227-9; COBISS.SR-ID 186327052
Нешић, Милкица. 2010. Илустрована физиологија нервног система. ISBN978-86-7379-201-9;
COBISS.SR-ID179289356

Ристић Горгијев, Слађана. 2011. Филозофија у раном средњем веку. ISBN978-86-7379-217-0;
COBISS.SR-ID184287756
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Савић, Милица, Татјана Пауновић, Соња Стојановић. 2011. English Phonology Workbook for
Serbian EFL Students (reprint). ISBN978-86-7379-121-0; COBISS.SR-ID182043916
Станисављевић-Петровић, Зорица. 2011. Дисконтинуитет у васпитању између вртића и
школе. ISBN978-86-7379-211-8; COBISS.SR-ID183291404
Стефановић Стнојевић, Татјана. 2011. Афективна везаност, развој, модалитети и промена.
ISBN978-86-7379-218-7; COBISS.SR-ID184480524
Цветковић, Тања. 2010. Енглески језик за студенте. ISBN978-86-7379-207-1; COBISS.SRID180131084.

Зборници радова
• Годишњак за психологију ISSN1451-5407; COBISS.SR-ID108659468
• Obrazovanje, ličnost i rad : elementi multikulturalnosti u primenjenoj psihologiji [zbornik
radova sa V Konferencije Dani primenjene psihologije 2009], urednici
Snežana Stojiljković, Tatjana Stefanović-Stanojević, Zorica Marković.
ISBN978-86-7379-209-5; COBISS.SR-ID180755468
• Дани примењене психологије, кнњига резимеа.ISBN 978-86-7379-228-6; COBISS.SR-ID
186297356

• Годишњак за српски језик и књижевност, бр. 11(посвећен Слободану Марјановићу),
уредник Јордана Марковић.
• Jezik, književnost, promene : književna istraživanja / [urednici Vesna Lopičić, Biljana
Mišić Ilić ] ISBN978-86-7379-205-7; COBISS.SR-ID180453900
• Jezik, književnost, promene : jezička istraživanja / [urednici Biljana Mišić Ilić, Vesna
Lopičić] ISBN978-86-7379-206-4; COBISS.SR-ID180452108
• Васпитање за хумане односе
• Годишњак за педагогију
• Тело и одело у култури Срба и Бугара
Као и претходних година, објављен је Информатор за бруцоше, а први пут су објављене и 2
књиге тестова са решењима са пријемних испита из претходних 5 школских година, као
помоћ кандидатима у припреми за пријемни испит.
Поред послова припреме и штампања публикација, најважније активности у овом периоду
биле су везане за стварање услова и организацију послова како би у школској 2011/2012 год.
Почео да ради Издавачки центар као посебна организациона јединица Факултета.
Издавачки центар званично је започео рад 01.10.2011. године. За управника Издавачког
центра именован је проф. др Радомир Виденовић, а за оперативног уредника мр Јован
Пејчић.
На Међународном сајму књига у Београду, 23-30. октобра 2011. године, Издавачки центар
Филозофског факултета у Нишу, имао је веома запажен и посећен штанд са више од стотину
наслова књига, зборника радова и часописа, који су изашли у претходним годинама у издању
Факултета.
Штанд Филозофског факулета у Нишу био је запажен и одлично посећен и на Сајму књига и
графике у Нишу, 27. новембра-4. децембра 2011. године. У склопу Сајма, 30. новембра је одржана
промоција нових издања Филозофског факултета у Нишу. Поред Горана Станковића, уредника у
Нишком културном центру, на трибини говорили: проф. др Горан Максимовић, декан Филозофског
факултета у Нишу, мр Јован Пејчић, оперативни уредник Издавачког центра Филозофског факултета
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у Нишу, као и проф. др Недељко Богдановић, један од аутора Издавачког центра Филозофског
факултета у Нишу.

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

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

7. АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА
7.1. Библиотека
Осим редовних послова које Библиотека обавља у складу са Законом о библиотечкој
делатности, у 2010/2011 години реализован је и низ нових активности, предвиђених Планом
рада, али и других које су захтевале околности.
Књижни фонд
У академској 2010/2011. години књижни фонд библиотеке је увећан за 765 књига, од чега је
купљено 460 књига, 135 књига је набављено преко пројекта Министарства културе „Откуп
књига за библиотеке“ и 170 књига је добијено на поклон од издавача и аутора.
Библиографски опис књига доступан је у интерном библиотечком електронском каталогу, а
на сајту Факултета се налазе билтени нових књига за сваку календарску годину према
научним областима.
Библиотека набавља штампане домаће научне часописе на предлог департмана. Страни
часописи су доступни у електронском облику преко сервиса КоБСОН. Студенти могу
приступити сервису из рачунарске учионице, а запослени, као и стипендисти Министарства
науке, имају приступ и од куће уз одговарајуће лиценце.
ТЕМПУС пројекат
Библиотека је у претходној академској години приступила Темпус пројекту „Нови
библиотечки сервиси на универзитетима Западног Балкана“. Преко овог пројекта библиотека
се укључује у COBISS систем (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси) у
којем већ ради 125 библиотека у Србији, као и библиотеке у региону. COBISS систем
подржава узајамну каталогизацију, електронску позајмицу и аутоматизацију осталих
библиотечких послова.
У току ове године библиотека се припремала за рад у COBISS -у према плану координатора
пројекта – Универзитетске библиотеке „Никола Тесла“ и Народне библиотеке Србије која
управља COBISS системом у Србији. Са ВБС центром Народне библиотеке Србије потписан
је Записник којим се одређују детаљи рада наше библиотеке у COBISS -у. Одлучено је да се
изврши конверзија постојећег електронског каталога који има 36 000 записа. Каталог је
припремљен за конверзију и предат ВБС-у који треба да конвертује записе. Библиотекарке
Маја Митошевић, Јелена Јовановић, и Наташа Раденковић, и Управница библиотеке
Бранкица Милосављевић завршиле су курс Употреба програмске опреме COBISS
2/Каталогизација – почетни у Народној библиотеци Србије, урадиле тестне записе и добиле
лиценце за рад у COBISS -у.
Библиотека је из средстава пројекта добила један бар-код штампач за штампање налепница
за чланске карте и налепница за књиге. У организацији координатора пројекта реализована је
и посета библиотекара Филозофског факултета Универзитетској библиотеци у Крагујевцу.
Рад са корисницима
Библиотека има у просеку око 200 корисника дневно и изда на коришћење око 500
библиотечких јединица. Корисници добијају од библиотекара стручну помоћ при
проналажењу научних информација. Посебно настојимо да студенте упутимо на електронске
изворе информација јер их још увек недовољно користе. Све информације о базама података,
као и линкови домаћих и страних библиотека и портала доступни су на сајту Факултета.
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За наставнике Факултета библиотека обавља међубиблиотечку позајмицу из Народне
библиотеке Србије и Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду.
Простор и услови за рад
Библиотека нема одговарајући простор за рад јер се налази на спрату чија конструкција не
сме да буде оптерећена великом тежином. Статичари су пре двадесет година дали процену
стања међуспратне конструкције и још тада препоручили да се она више не оптерећује.
Пошто није било другог простора за библиотеку, ми смо наставили да нове књиге смештамо
у постојећи простор и тиме га додатно чинимо небезбедним. Осим што је простор за рад
библиотеке небезбедан, он је и недовољан, па сваке године архивирамо делове фонда који се
мање користи и смештамо га у ормане у учионицама и на ходницима. У октобру 2010. године
поново је архивиран један део фонда и тако су обезбеђене полице за смештај нових књига за
годину дана.
Стари фонд руске књиге био је смештен у учионици 208 и готово недоступан јер се у тој
учионици преко целог дана одвија настава. На предлог Департамана за руски језик део тог
фонда пресељен је у учионицу 204, а те књиге ће студентима давати на коришћење асистент
Департмана.
Читаоница има само 40 места, што је далеко испод стандарда и потреба. Сва места су
попуњена у највећем делу дана, па многи заинтересовани студенти не могу да је користе за
рад. У читаоници се налазе ормани са књигама које се свакодневно користе, што додатно
отежава услове за рад студената.
Библиотекари раде у простору који је истовремено магацински простор и простор за рад са
корисницима. Пошто је свакодневно велики број студента у библиотеци, тешко је, а у
великом делу дана и немогуће, концентрисано обављати стручне послове.
Стручно усавршавање
Библиотекарка Наташа Раденковић је положила стручни библиотекарски испит.
Библиотекарке Маја Митошевић, Јелена Јовановић, и Наташа Раденковић, и Управница
библиотеке Бранкица Милосављевић добиле су лиценце за рад у COBISS -у.
Библиотекарке Јелена Јовановић и Маја Митошевић учествовале су у раду дводневне
радионице COBISS 2/Позајмица у Универзитетској библиотеци у Нишу коју је водила
Александра Тртовац, главни координатор каталога у Универзитетској библиотеци “Светозар
Марковић”
Библиотекарке Јелена Јовановић и Маја Митошевић су похађале дводневну радионицу за
високошколске библиотекаре „Библиотечке вештине: научне информације – некомерцијални
и комерцијални извори информација и научне информације: нове перспективе читања“, у
организацији Заједнице високошколских библиотека у Београду.
Татјана Брзуловић Станисављевић, начелник Сектора набавке и обраде у Универзитетској
библиотеци “Светозар Марковић” одржала је у нашој библиотеци стручне консултације.
Сви библиотекари су пратили стручна предавања која су преко Wеб-семинара организована
у оквиру Темпус пројекта.
Сарадња са другим библиотекама
Библиотека сарађује са Универзитетском библиотеком „Никола Тесла“ у Нишу која је
задужена за стручну помоћ и координацију рада свих факултетских библиотека
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Универзитета у Нишу. Такође сарађујемо са Народном библиотеком Србије и
Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“ у Београду која је наша матична
библиотека. Са библиотеком Филозофског факултета у Новом Саду размењују се
публикације.
Библиотека Филозофског факултета је члан Заједнице високошколских библиотека Србије.

7.2. Рачунарски центар
Филозофски факултет је и у протеклом периоду улагао у развој информатичких технологија
како би се побољшао квалитет рада на Факултету. Активности су биле усмерене првенствено
на развој и унапређење мреже сервиса и ИТ подршку. Запослени у рачунарском центру
Факултета су поред обављања дневно-оперативних послова били ангажовани на инсталацији,
одржавању и решавању проблема у раду рачунарске опреме и локалне рачунарске мреже
услед софтверско-хардверских оштећења или неправилног коришћења. Такође, обављано је
превентивно сервисирање рачунарске опреме (комплетна реинсталација рачунара у
рачунарској учионици након завршетка сваког семестра).
Запослени у рачунарском центру пружали су помоћ и обуку наставницима, сарадницима и
запосленима који користе компјутерску опрему у својим активностима. Интернет сервиси су
редовно контролисани и тестирани, и обављани су послови на одржавању рачунарске мреже,
ажурирању и одржавању веб портала и безбедносној и антивирусној заштити локалне
рачунарске мреже. Рачунарски центар био је посебно ангажован на пословима у време
спровођења пријемних испита на основним и мастер студијама, током уписа студената и
сачињавања извештаја.
У склопу донације Владе САД и Америчке амбасаде у Београду студентима Департмана за
новинарство, набављена је опрема (25 лап топ рачунара и опрема за снимање и монтирање
видео материјала), инсталирана, подешена и повезана у интерну мрежу у новој рачунарској
учионици Департмана за новинарство.
У току претходне академске године, радило се на припреми и реализацији новог савременог
веб портала Факултета, који је урађен по најсавременијим стандардима. У изради новог веб
протала коришћена су најновија техничка решења и концепти савременог веб дизајна. На
пољу функционалности олакшано је претраживање садржаја кроз меније, поједине секције су
подељене у више подсекција. Преуређена је и секција за претрагу самог портала, а
претраживање пдф докумената је такође подељено у више секција и подсекција. Постигнута
је оптимизација претраживања тако да је са становишта корисника оно убрзано, а
истовремено је оптерећење сервера у процедури претраживања смањено. Када је реч о
безбедности, анализом постојећег стања на старом порталу, установљено је да се применом
различитих процедура може постићи квалитетнија заштита у више слојева. Испоштоване су
све прописане норме.
Веб портал промовисан је и пуштен у рад у склопу прославе четрдесете годишњице
Факултета, 9. новембра 2011. Свечана академија поводом прославе годишњице Факултета
преношена је уживо видеостримингом преко новог веб-портала, а преношена су и пленарна
излагања на научном скупу Наука и савремени универзитет.
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Са циљем да се Факултет квалитетније промовише, оформљене су званичне странице
Филозофског факултета на Википедији, Facebook -у и Tweeter-у:
http://sr.wikipedia.org/wiki/Filoyofski_fakultet_Univerziteta_u_Nisu
http://www.facebook.com/filfak.ni.
http://twitter.com/filfakni
Реализовано је још неколико активности које олакшавају коришћење технологија студентима
и наставницима Факултета:
•
•
•

•
•

•

oптимизација wеб портала за мобилне уређаје (www.filfak.ni.ac.rs/m )
стандардизација маил налога на Факултету (ime.prezime@filfak.ni.ac.rs )
реализација неких активности у оквиру пројекта ГЕНТ 3, Едуроам, т.ј. стварања услова
за бесплатно бежично повезивање чланова академске мреже на светску глобалну мрежу
- Интернет.
Стварање услова за коришћење видеостриминг технологије за преношење уживо
различитих догађаја на факултету – предавања, конференција, трибина.
проширење и израда нових модула рачунарске мреже (правна и финансијска служба,
издавачки центар, за потрбе мултимедијалних сала и бежичног приступног уређаја у
оквиру ЕДУроам-а и др.
припрема за увођење студентског портала
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8. ДРУГЕ АКТИВНОСТИ
8.1. Опремање факултета, уређивање простора
Упркос проблемима због недостатка простора за рад и наставу, Факултет је у протеклом
периоду реализово неколико већих послова и активности са циљем да се радни простор
адаптира, модернизује, и учинији пријатнијим окружењем за рад.
Како би се слушаонице прилагодиле савременим стандардима и захтевима модерне наставе,
набављена је и инсталирана компјутерска и видео опрема у 6 слушаоница и 2 амфитеатра.
Набављени су видео пројектори и пратећа рачунарска опрема за још две учионице, а у плану
је опремање и преосталих слушаоница таквом опремом за потребе наставу до краја јесењег
семестра 2011/2012.
Простор факултета оплемењен је постављањем галерија фотографија, Галерије великана, на
другом и трећем спрату, у холовима. Галерије обухватају фотографије значајних писаца,
уметника, научника и личности из књижевности, уметности, културе и историје српског и
других народа света, од античких времена (Хомер, Есхил, Софокле, Еврипид, Пиндар) до
савременог доба (Борхес, Пекић, Киш, Павић, и други). Поводом прославе 40 година
Факултета, у великој свечаној сали на четвртом спрату (434) постављена је и галерија
фотографија 11 декана Филозофског факултета у Нишу, од оснивања 1971. године до 2010.
године.
За смештање компутерске опреме Департмана за новинарство набављене од донације Владе
САД и Америчке амбасаде у Београду, адаптиране су и реновиране електричне инсталације
од приземља до трећег спрата, како би се омогућило безбедно коришћење опреме. Извршена
је неопходна адаптација и организација инсталација у учионици, која је адаптирана за рад са
25 рачунара. Институт за безбедност извршио је инспекцију инсталација у рачунарској
учионици и издао Факултету сертификат.
У септембру 2011., било је неопходно адаптирати и простор и електричне инсталације у
приземљу, ради опремања просторије за новоосновани Издавачки центар Факултета.
Вишегодишњи проблем кабинетског простора у поткровљу зграде познат је свим
запосленима. Због лоше изолације, кабинети су претопли у току летњих месеци, а хладни
зими. Једно могуће решење била би централна климатизација читавог простора у поткровљу
зграде. Факултет је ангажовао два извођава радова који су израдили елаборат централне
климатизације тог простора и дала процену трошкова. Трошкови спровођења овог посла
процењени су на око 1.500.000,00 динара. Будући да се ради о инвестицији велике вредности,
процењено је да се њена реализација мора одложити да би се урадио детаљнији елаборат и
прецизнија процена трошкова, које би било неопходно предвидети финансијским планом, и,
евентуално, добити финансијску подршку Министарства просвете и науке.

8.2. Активности студентског парламента и студентских организација
На Факултету постоје и делују две организације студената – Савез студената и Студентска
унија Филозофског факултета. Поред својих независних активности у студентским
организацијама, студенти су укључени у рад Факултета у готово свим областима преко
представника Студентског парламента Филозофског факултета.
__________________________________________________________________________ 40
http://www.filfak.ni.ac.rs

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

За потребе рада студентских организација и студентског паламента на Факултету је издвојен
посбан простор, али, због проблема недостатка простора за читавом факултету, недовољан за
потребе и број активних студената. У решавање овог проблема зато су се врло активно
укључили и студенти преко парламента и студентских организација.
Студентски парламент, који представља мост између студената и управе Факултета,
заинтересован је првенствено за она питања која се тичу права и обавеза студената,
побољшања услова студирања, али и реформе студијских програма у болоњском процесу.
Студентски парламент у протеклом извештајном периоду био је врло активно укључен у рад
факултета, преко студента-продекана и представника студентског парламента.
На Факултету су одржани избори за Студентски парламент факултета 4. априла 2010. године.
Након избора, у Парламенту су студентске организације заступљене са 34 мандата Савеза
студената и 3 мандата Студентске уније Филозофског факултета. Након истека маднада.
Студент-продекан у току 2010/2011. године био је Дејан Антић, а од 8.12.2011. године Ненад
Анжел.
Поред тога што су представници студентског парламента чланови различитих тела, органа и
комисија Факултета, и тако непосредно укључени у одлучивање о релевантним питањима,
сарадња управе Факултета и студентског парламента у протеклом периоду обухватала је
организовање бројних догађаја, трибина, промоција и предавања на иницијативу или у
организацији Студнеског парламента. Факултет је финансијски помагао и организовање
културних, забавних и спортских догађаја у организацији студената (бруцошијаде,
студентске журке, екскурзије).
Неке од активности које је организовао или иницирао Студентски парламент Факултета у
протеклом периоду биле су:
•

19. фебруара 2011. године, у сарадњи са Студентским парламентом Универзитета у
Нишу Студентски парламент Филозофског факултета организовао је бесплатан превоз
до Београда за студенте добитнике плакете „Доситеја“.

•

21. марта 2011. године, у сарадњи са Савезом студената Универзитета у Нишу
Студентски парламент Филозофског факултета организовао је концерт фолклорног
ансамбла „Оро“ у великој сали Дома војске у Нишу а поводом Дана студената
Универзитета у Нишу.

•

12 априла 2011. године, тим за пројекте Студентског парламента присуствовао је инфо
сесији на којој је представљен нови конкурс за институције у оквиру Ерасмус мундус
програма а у организацији Темпус канцеларије.

•

15. априла 2011. године Студент продекан Филозофског факултета учестовао је у
преговорима вођеним на Авали са помоћником министра просвете проф. др Слободаном
Јауковићем а о питању буџетских квота за мастер студије.

•

7. маја 2011. године Студентски парламент учествовао је у акцији „Очистимо Србију“ и
чишћење спомен парка „Бубањ“ у Нишу под покровитељством Општине Палилула.

•

12–15 маја 2011. године Студентски парламент организовао је смештај студената из
Великог Трнова који су присуствовали научном скупу у организацији департмана за
србистику Филозофског факултета.
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•

16. маја 2011. године у сарадњи са Департманом за србистику организована је
дводневна научна екскурзија за студенте Филозофског факултета на релацији манастир
Жича – манастир Студеница – Рашка област.

•

5. јуна 2011. године Студентски парламент организовао је апсолвентско вече, а 7. јуна
2011. године Интернационално песничко вече у клубу Филозофског факултета.

__________________________________________________________________________ 42
http://www.filfak.ni.ac.rs

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

9. ФИНАНСИЈСКИ АСПЕКТ АКТИВНОСТИ У ШКОЛСКОЈ 2010/2011. год .
Финансијско пословање Факултета је у академској 2010/11. години, као и претходних година,
било стабилно. Осим средстава оснивача, која су у протеклој академској години износила
укупно 297.765.884,00 дин за финансирање зарада и 27.059.430,00 за финансирање
реализације научно-истраживачких пројеката., Факултет је знатан део својих активности
финансирао из средстава стечених на основу сопствених прихода, у складу са релевантним
законским прописима. Укупан удео средстава из сопствених прихода у пословању Факултета
у протеклој академској години износио је 76.115.814,00 дин.
Филозофски факултет је све своје обавезе према интерним и екстерним корисницима
измиривао уредно, према установљеној динамици, и у складу са важећим прописима и
текућим изменама. Водећи рачуна о одржању ликвидности, Филозофски факултет је
истовремено успео да одржи и стандард запослених и да доноси одлуке у циљу побољшања
материјалног положаја запослених на Факултету, у складу са својим могућностима.
Зараде и накнаде зарада
У протеклом периоду зараде су исплаћиване редовно, на основу утврђених коефицијената.
Зараде које се исплаћују из буџета Републике, Факултет је, у складу могућностима које
дозвољава Закон о платама у јавним предузећима, у протеклом периоду исплаћивао са
увећањем из сопствених прихода од 9,8% (у маси), у просеку, током академске 2010/2011.
године.
Зараде су у 2011. години, према обрачуну коефицијената Министарства просвете за буџетску
2011. годину, увећане за 10%. Одлука о увећању зарада достављена је Факултету у априлу
месецу, на основу које је запосленим ретроактивно за претходне месеце у 2011. години
исплаћена разлика према увећаним коефицијентима. Према тако утврђеним коефицијентима,
зарада је исплаћивана у току школске 2010/11. године.
У децембру 2010. године је, по основу дозначених апропријација Министарства просвете на
име исплате буџетских средстава за финансирање трошкова студија самофинансирајућих
студената за школску 2009/10. годину студија, запосленима исплаћен линеарни нето износ од
58.940,00 динара.
Накнаде зарада по основу породиљских боловања и боловања преко 30 дана су уредно
исплаћиване на терет Факултета, а затим накнадно рефундиране од одговарајућих фондова.
Научни пројекти
Средства која су дозначена из Министарства за (просвету и) науку РС за реализацију
научних пројеката из програма основних истраживања, као и за учешће запослених на
међународним научним скуповима, наменски су трошена по налогу руководилаца или
координатора пројеката.
У 2010. години је 48 наставника и сарадника Филозофског факултета било ангажовано на
пројектима у својству истраживача, док се у 2011. години, са почетком новог циклуса, број
знатно повећао, па је тренутно на пројектима ангажовано укупно 68 наставника и сарадника
Факултета.
Уговори по основу ангажовања наставника за извођење наставе
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Факултет је, на основу добијених сагласноси, закључио уговоре у 2010/11. години, са 18
наставника са другиох високошколских установа. Месечна давања за ангажоване наставнике
износила су 1.100.000, оо динара на име хонорара, путних трошкова и обезбеђених ноћења у
хотелима (са припадајућим порезима).
Одлука о висини накнада за услуге које пружа Факултета
Декан Факултета је у новембру месецу 2010. године донео Одлуку о висини накнада за
услуге које пружа Факултет, којом су повећани износи накнада на магистарским и
докторским студијама, и уведене нове накнаде за услуге на мастер и докторским студијама
које до тада нису биле дефинисане.
Повољност за запослене која је утврђена том одлуком јесте да запослени на Филозофском
факултету у Нишу који су уписали мастер и докторске академске студије по Закону о
високом образовању, плаћају школарину за упис са попустом од 50% од износа школарине за
упис, у односу на цену која је нижа, упоређујући цене на Филозофском факултету и цене на
факултету на којем је студент уписан.
Поред тога, Факултет и надаље запосленима на Филозофском факултету у Нишу, који су
пријавили докторску дисертацију по Закону о високом образовању и по Закону о
универзитету, плаћа накнаду за оцену научне заснованости предложене теме докторске
дисертације, менторсто, оцену и одбрану докторске дисертације са попустом од 50% у
односу на цену која је нижа.
Правилник о расподели средстава сопствених прихода Филозофског факултета у Нишу,
број 192/1-3
На Савету Филозофског факултета, 13. јуна 2011. године, донет је Правилник о расподели
средстава сопствених прихода Филозофског факултета у Нишу, број 192/1-3, којим се
регулише расподела средстава остварених од последипломских студија, докторских студија,
од уплата за оцену и одрбану магистарске тезе, уплата за оцену и одбрану докторске
дисертације, од уплата за еквиваленцију, за проверу знања страног или српског језика, од
уплата за припремну наставу, за пријемни испит на основним и мастер академским
студијама.
Правилник о расподели средстава је усклађен са Одлуком о висини накнада за услуге које
пружа Факултет. Осим тога, дефинисане су и исплате које претходним правилником нису
биле дефинисане или су биле дефинисане на неадекватан начин.
Одлука о накнади трошкова за учествовање запослених на научним скуповима,
симпозијумима, конгресима и семинарима
Савет Филозофског факултета у Нишу је на седници одржаној 21. априла 2011. године донео
одлуку о накнади трошкова за учествовање запослених на научним скуповима,
симпозијумима, конгресима и семинарима, број 147/4, којом је износ на име финансирања
наставника и сарадника на научним скуповима повећчан са 10.000,00 динара са 30.000,00
динара. Средства су утврђена Финансијским планом за 2011. годину, и односе се на буџетску
2011. годину.
Јавне набавке
У току 2010/11. школске године Факултет је спровео укупно 67 поступака јавних набавки
мале вредности, у складу са Планом јавних набавки за 2010. и 2011. годину, за које су
квартално достављани извештаји Управи за јавне набавке.
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Према категоријама јавних набавки рекапитулација је следећа:
1. Јавне набавке добара 43 (укупни трошкови: 4.981.197,00 динара)
2. Јавне набавке услуга
20 (укупни трошкови: 4.462.568,00 динара)
3. Јавне набавке радова
4 (укупни трошкови: 506.658,00 динара)
Издавачка делатност
Значајан део финансијских средстава Филозофски факултет одваја за финансирање
штампања издања наставника и сарадника Факултета. Издања се штампају код штампарије
која је доставила најповољнију понуду у спроведеном поступку јавне набавке.
Финансијским планом и Планом јавних набавки за 2010. и 2011. годину утврђена је
позиција за финансирање штампања издања. У школској 2010/11. години утрошено је укупно
1.900.000,00 динара.
Детаљан финансијски извештај биће припремљен за крај календарске, односно,
фискалне године, и биће поднет на разматрање Савету Факултета као и надлежним службама
Министарства просвете и науке.

10. ЗАКЉУЧАК
У овом Извештају су, на основу података које су поднели наставници, сарадници и стручне
службе Факултета, приказани најзначајнији послови и активности наставника, сарадника и
запослених. На основу датог прегледа, може се рећи да је у протеклом извештајном периоду
Факултет остварио планиране активности у свим доменима своје делатности, а посебно у
научно-иустраживачком раду и на плану развијања и ширења међународне сарадње. У
протеклој школској години, највише проблема било је, као и претходних година, у
организацији наставе, због недостатка учионичног простора и простора за рад студената у
читаоници и библиотеци Факултета.
Стога ће у наредном периоду активности управе и запослених на факултету бити усмерене
првенствено на предузимање конкретних корака за што хитније решавање овог проблема,
како би Факултет могао да функционише и да се развија у складу са својом визијом улоге
Филозофског факултета у оквиру Универзитета у Нишу у развоју образовања у региону
југоисточне Србије, и у стварању јединственог републичког образовног простора. Креирање,
акредитација и имплементирање нових, модерних студијских програма, као одговор на
потребе тржишта рада али и на интересовања и потребе студената, основни су приоритет
Факултета и у наредном периоду. Неопходан услов за то је решавање проблема простора за
рад.
Друга област у којој су у протеклом периоду начињени први кораци али је неопходно даље
деловање јесте развијање међународне сарадње са домаћим и страним високошколским и
научним институцијама, што је неопходан услов за постизање и одржање квалитета и
наставно-образовног и научно-истраживачког рада. Остваривање бољих услова за мобилност
студената, не само у погледу стварања оквира за преношење кредита за студенте нашег
Факулетета који проведу известан студијски период на некој другој високошколској
установи, већ, што је још важније, за стварање атрактивног студијског окружења за студенте
других универзитета како би се одлучили да проведу неки период студија на нашем
Факултету, од изузетног је значаја за развој Филозофског факултета као модерне и
квалитетне образовне институције.
45 __________________________________________________________________________
http://www.filfak.ni.ac.rs

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

