ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
Филозофски факултет у Нишу има традицију дугу готово пола века. Традицију која гарантује врхунски образовни квалитет. Бројни
светски признати стручњаци из различитих
области стекли су диплому управо на овом
месту. Током протеклих деценија, Филозофски факултет постао је важан центар знања,
науке и културе и то су вредности на којима
се инсистира. Данас нуди савремене, акредитоване програме који прате трендове не
само у науци, већ и на тржишту рада, тако да
дипломци ове високошколске установе могу
бити сигурни да имају диплому која се цени
и која ће им отворити бројна врата на професионалном плану.

КАКО УПИСАТИ

ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ?
Свако ко је завршио четворогодишњу средњу школу
има могућност да постане студент Филозофског факултета. Право на упис стиче свако ко положи пријемни
испит и рангира се у оквиру предвиђене квоте за одређени студијски програм. Свесни тога да је полагање
пријемног испита за кандидате веома стресно искуство, Филозофски факултет је омогућио свим кандидатима да се од школске 2018/2019. године уместо за
један пријаве за више програма, с тим што пријемни
испит полажу само за први програм за који су се пријавили. На тај начин стичу могућност да, уколико немају
довољно бодова за жељени програм, буду рангирани
према израженој листи жеља, на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата
постигнутих на пријемном испиту. Кандидати добијају
могућност да се на друге жељене програме упишу ако
на њима остане слободних места након претходног
корака рангирања и уписа студената. У својој пријави, кандидати могу навести колико год програма буду
желели, па чак и све програме основних студија који
су у понуди на Филозофском факултету. Рангирање се
врши тако што се прво рангирају и уписују кандидати у
оквиру програма које су навели на првом месту у својој
пријави, а онда се рангирање и уписивање понавља за
сваку од наведених жеља док год на програмима које
су навели кандидати има слободних места.
Све информације о упису и условима можете пронаћи
на: https://upis.filfak.ni.ac.rs/

Имате трему пред упис? Не знате коме да се обратите? Посетите нашу Канцеларију за подршку студентима сваког радног дана од 8 до 15 сати (приземље,
канцеларија 22) и сазнајте све о сваком студијском
програму, информишите се о начину студирања, посетите предавања и вежбе, пријавите се на наше радионице за превазилажење треме и за многобројне
занимљиве активности.
https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/kancelarija-zarazvoj-karijere-i-podrsku-studentima

ПОЗДРАВНА РЕЧ ДЕКАНА
Добро дошли у нашу заједничку кућу! Овде ћемо заједно
да учимо: и ви од нас, али и ми од вас. Овде ћемо упознати једни друге. Ви ћете стећи нове пријатеље, заљубићете се, а одавде ћете изаћи, надам се, као добри људи и професионалци.
Ускоро ћете постати део институције са дугом традицијом.
Бројне генерације професора, стручњака различитих профила, градили су и име и презиме Филозофског факултета.
Филозофски факултет се константно развија и иде у корак с
временом. Отварамо нове и актуелне студијске програме,
прилагођавамо програме савременим захтевима и то је сигурно један од главних разлога што смо најтраженији факултет у региону.
Драги будући студенти, одабир занимања представља велики корак – али потребно је да будете истрајни и да вредно
радите како бисте достигли циљ. До успеха се не стиже лако
– упорност, марљивост и преданост су формула успеха.
Не заборавите да сте ви будућност не само нашег Факултета већ и наше земље и да сте на једном озбиљном задатку
и послу. Зато испуњавајте своје обавезе да бисте били сутра
квалитетни стручњаци и оправдали мисију нашег Факултета.
Сви знамо да је студирање много више од учења. Студирање се поклапа са најлепшим тренуцима живота. Уживајте
у својој младости али никада немојте заборавити свој циљ.
Студирањем обликујете своју личност и градите основе за
будућност.
Филозофски факултет је у потпуности окренут студентима.
Наша врата су широм отворена за све оне који теже знању и
успеху. За ваша питања, недоумице и проблеме, на располагању смо вам ми, ваши професори, стручне службе, а сада са
поносом могу рећи, и Канцеларија за подршку студентима.
Формирали смо овакву канцеларију да слуша своје студенте,
да им буде подршка и помаже у решавању проблема.
Слушајте савете својих наставника и сарадника, као и студената из претходних генерација. Полажите испите. Овде сте
да стекнете одговарајућа знања и вештине и спремите се да
уђете у нову животну улогу.
Проф. др Наталија Јовановић
Декан Филозофског факултета у Нишу

АНГЛИСТИКА

Зашто Англистика?

Предмети на студијама Англистике пружају теоријска знања неопходна за обављање разноврсних
послова, а стручна пракса представља добру основу
за будући наставнички позив. Енглески језик је најзаступљенији језик за пословну комуникацију као и
научне публикације, па вам овај студијски програм
отвара врата и пружа неопходна знања и вештине за
најразличитије могућности за запослење.
Сви наши предмети реализују се кроз интерактивну
наставу и кроз активно учешће студената у свим наставним активностима.

Шта после?
Стечено знање омогућава запослење у бројним домаћим и страним компанијама у свим секторима пословања и то на различитим радним местима, у школама, преводилачким агенцијама, у средствима јавног
информисања, као и рад на местима која захтевају одлично познавање енглеског језика.

Пријемни испит
Пријемни испит састоји се из дводелног теста
знања из енглеског језика у трајању од 120 минута.
Максималан број поена је 60.
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Захваљујући доброј сарадњи са разним универзитетима широм Европе и Америке, наши студенти имају
прилику да слушају и предавања гостујућих професора
са бројних универзитета из Велике Британије, Аустралије, Сједињених Америчких Држава и Канаде, али и
да проведу семестар или читаву школску годину на неком од ових универзитета!

ИСТОРИЈА

Зашто Историја?

Студенти који стекну звање дипломираног историчара могу употпунити слику о непрекинутом развоју
људске цивилизације од почетка човечанства до савременог доба, оспособљавају се да разумеју сложене
друштвене процесе који су се одвијали у прошлости,
да самостално и засновано на научним основама тумаче не само поједине историјске епизоде већ и догађаје
који се у историјској науци често дефинишу и термином појаве дугог трајања.
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Студенти који се определе за овај студијски програм могу се упознати са дипломатском, политичком и
војном историјом, али и размотрити тековине историје
материјалне и писане културе, као и духовне баштине
смештене у оквире европске и светске цивилизације.
Захваљујући сарадњи са бројним универзитетима у
Европи, студентима се пружа шанса да један семестар
или школску годину проведу на неком иностраном
универзитету и да им ти испити буду признати по повратку са размене.

Шта после?

Н�������������������������������������������
акон завршетка образовног периода, у зависности од одабира изборних предмета, квалификовани сте за рад у наставном процесу у основном и
средњошколском образовању, затим у научноистраживачким институцијама, библиотекама, музејима,
архивима, културним центрима као и на местима која
захтевају анализу савремених дешавања кроз призму
историјских догађаја (аналитичари, специјализовани
новинари, дипломате, политичари, службеници у
државној управи, итд.).

Пријемни испит

Тест знања из историје - садржи 60 питања. Време
полагања је 120 минута. Максималан број поена је
60.

КОМУНИЦИРАЊЕ
И ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋУ
Зашто Комуницирање и односи са јавношћу?
Иновативни склоп теоријских и практичних предмета омогућава студентима да, првенствено кроз
теоријски приступ комуниколошким темама, изоштре критичку мисао.
Студенти се припремају за јавни наступ и усавршавају вештине будуће професије кроз разноврсне практичне предмете.
Студенти имају могућност похађања бројних изборних предмета са других департмана, који им омогућавају да прошире своје знање из различитих области.
Захваљујући сарадњи са бројним медијима,
компанијама и организацијама, студенти већ током
студија могу у пракси да примене научено.
Свака државна или приватна компанија, организација, установа, институција која има потребу за сектором односа са јавношћу – потенцијално је радно место
за дипломиране комуникологе. Један део свршених
студената запошљава се и у оквиру кадровских служби
(енг. HR – human resources) или као менаџери људских
ресурса. Охрабрујуће је то што наши студенти већ током студија имају различите пословне ангажмане.

Пријемни испит
Тест знања из српског језика полаже се у писаној
форми и ради се 120 минута. Максималан број поена
је 60.
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Шта после?

НОВИНАРСТВО

Зашто Новинарство?

С обзиром на изазове са којима се новинарство у
савременом друштву свакодневно сусреће (таблоидизација, банализација, деградирање новинарске струке), постаје јасна потреба за професионалним и образованим новинарима.
Студијски програм за новинарство нуди иновативну комбинацију теоријског знања и стручне праксе.
Такав склоп предмета омогућава будућим дипломираним новинарима да изоштре критичку мисао и да
оправдају звање интелектуалца.
Студенти се припремају за јавни наступ, упознају
се са стандардима и принципима новинарске струке.
Кроз бројне практичне предмете студенти уче о специфичностима сваког медија, припремају се за професију
новинара.
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Захваљујући сарадњи са бројним медијима, студенти већ током студија могу у пракси да примене научено.

Шта после?

Они који заврше студије Новинарства поседују потребна знања и вештине да каријеру започну у било
којој редакцији локалних, регионалних, националних
и интернационалних медија, било да је реч о штампи, радију, телевизији или онлајн медијима који су у
експанзији и представљају атрактивну платформу за
запослење.

Пријемни испит

Тест знања из српског језика полаже се у писаној
форми и ради се 120 минута. Максималан број поена
је 60.

ПЕДАГОГИЈА

Зашто Педагогија?

Студијски програм Департмана за педагогију нуди
вам знања из различитих педагошких дисциплина и
њој сродних наука које помажу мултидисциплинарном сагледавању педагошких проблема. Она ће вам
омогућити да уз посвећен, креативни рад постанете
носиоци промена и напретка у области васпитања.
Научите да користите савремену технологију у
васпитне сврхе, да разумете улогу породице, културе,
друштва и њихов утицај на ученика.

Настава на Департману организована је кроз различите облике наставе, који укључују радионице, практичну наставу у васпитним и образовним институцијама и самостални истраживачки рад.

Шта после?

Након завршених основних академских студија Педагогије можете пронаћи посао у свим сферама образовног система, у центрима за социјални рад, као и
у медијима, невладиним и свим другим државним и
приватним организацијама и установама које се баве
образовањем и добробити деце.

Пријемни испит
Пријемни испит се састоји од теста знања из психологије (60 бодова) и полаже се у писаној форми. Време решавања теста је 120 минута.
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Истражујте васпитне проблеме у школи и ван ње,
па проналазите решења за њих. Проучите иновативне
приступе васпитању и настави како бисте могли да инспиришите наставнике, ученике, родитеље, те да тако
обогатите животе деце из генерација које долазе.

ПСИХОЛОГИЈА

Зашто Психологија?

Психологија као научна дисциплина одавно има
посебно место како међу природним, тако и међу
друштвеним наукама. Данас готово да не постоји научна дисциплина која макар делом своја достигнућа не
дугује психологији. Као веома широка област, психологија се стално развија и посебно је значајна у савременом добу које носи бројне изазове, па интересовање
за ову науку не јењава.
Предмети су конципирани тако да се студентима
пружа стална подршка у развоју знања и вештина неопходних за психологе практичаре, али и за будуће истраживаче.
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Шта после?

Свака компанија, установа или организација која
у својој систематизацији подразумева психолога
потенцијално је радно место за вас. То су школе, предшколске установе, психијатријске, неуролошке и друге
клинике, установе за професионалну оријентацију и
селекцију, сектори људских ресурса, научноистраживачки институти, министарства, спортски клубови,...

Пријемни испит
Пријемни испит састоји се из следећих делова:
1. Тест знања из психологије. Полагање је у писаној форми и траје 45 минута. Максималан број поена
је 30.
2. Тест опште информисаности. Полаже се у писаној форми и траје 45 минута. Од кандидата се тражи информисаност у различитим областима науке,
уметности и културе. Максималан број поена је 30.

РУСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ

Зашто Руски језик и књижевност?
Предмети на студијама Руског језика и књижевности осмишљени су тако да студенти стекну одлично теоријско, али и практично знање. Студенти имају прилику да у потпуности овладају руским језиком на свим
нивоима, да стекну способност преношења знања
другима, као и да преводе са руског језика на српски
и обратно.
Студенти Руског језика и књижевности током студирања имају прилике да учествују у програмима
усавршавања језика у иностранству, у оквиру којих
Филозофски факултет у Нишу има остварену сарадњу
са више високошколских институција из Руске Федерације – са Пушкиновим центром за стране језике у Москви, са државним Универзитетом у граду Белгороду и
са Универзитетом у Кемерову.
Стечено знање омогућава запослење на најразличитијим позицијама у домаћим и страним компанијама, школама, преводилачким агенцијама, средствима
јавног информисања итд. Треба имати у виду да је
руски језик све траженији и заступљенији у свету, па је
и могућност за добијање посла све већа.

Пријемни испит
Пријемни испит састоји се од теста знања из руског
језика у трајању од 90 минута. Максималан број поена је 60.
Кандидати који у досадашњем школовању нису
учили руски језик моћи ће да се определе за полагање теста знања из српског језика, односно страног
језика који су учили.
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Шта после?

СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА
И СОЦИЈАЛНИ РАД

Зашто Социјална политика и социјални рад?
Овај програм формиран је са циљем јачања високог образовања у области социјалне политике и социјалног рада,
успешног повезивања студијског програма са потребама у
домену социјалне заштите и са потребама на тржишту рада.
Предмети су конципирани тако да обезбеђују теоријско
и практично оспособљавање студената за разумевање комплексности социјалног рада као научне дисциплине и професије, али и за стицање знања и развијање способности
и вештина заступања, усмеравања и примене социјалних
политика.
Остварена је сарадња са бројним институцијама у којима студенти могу обавити праксу: центри за социјални рад,
установе за социјалну заштиту и ресоцијализацију, Национална служба за запошљавање, локалне и националне
организације из домена социјалне политике и социјалног
рада.

Социјални радници су међу најтраженијима на тржишту рада.
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Шта после?

Свршени студенти социјалне политике и социјалног
рада могу своје запослење пронаћи у широком спектру
друштвених институција. Могу се запослити пре свега у
центрима за социјални рад, али и у осталим институцијама
које пружају услуге социјалног рада (са појединцем, групом или заједницом) различитим категоријама корисника
(рад са децом, старима, особама са инвалидитетом, делинквентима, зависницима, старима и сл.); у домовима и
прихватилиштима за децу без родитељског старања и са
поремећајима у понашању, у геронтолошким центрима,
домовима за збрињавање одраслих, институцијама које су
задужене за креирање социјалне политике (министарства
и локалне самоуправе), невладиним организацијама, итд.

Пријемни испит

Интегрисани тест знања из социологије и психологије (стеченог по средњошколским програмима).
Полагање је у писаној форми и траје 90 минута. Максималан број поена је 60.

СОЦИОЛОГИЈА

Зашто Социологија?

Студирајући социологију, научићете да размишљате на нови начин и да разумете како функционишу
различите сфере друштва и друштвени подсистеми:
култура, медији, економија, породица, односи међу
половима, рад и запошљавање, политичке партије,
друштвени покрети, васпитни и образовни систем…
Научићете, такође, и како се ове области истражују,
што ће вам у односу на друге професије пружити предност при запослењу у неком од научних института или
некој од агенција за истраживање јавног мњења, или
пак омогућити рад на креирању одговарајућих јавних
политика.
Након завршених студија Социологије, можете
постати: професори Социологије, Устава и права грађана и Грађанског васпитања у средњим школама, професори/асистенти на факултетима, истраживачи, новинари, HR стручњаци, социјални демографи, планери градова, саветници у министарствима, стручњаци
у бројним установама, компанијама и институцијама,
запослени на различитим позицијама у невладиним
организацијама...

Пријемни испит

Тест знања из социологије. Полагање је у писаној
форми и траје 120 минута. Максималан број поена
је 60.
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Шта после?

СРБИСТИКА

Зашто Србистика?

Кроз занимљиве програме и предмете, проучавајте
са нама до детаља српски језик, српску и светску књижевност, те науку о књижевности. Добићете одговоре
на свако своје Како? и Зашто? у вези са српским језиком и књижевношћу.
Наставу ће вам држати професори и асистенти који
су, у највећој мери, своје студије завршили управо на
Филозофском факултету у Нишу, а усавршавали су се
и на лингвистичким и књижевнотеоријским школама
у земљама попут Белгије, Данске, Немачке, Шпаније,
Пољске, Мађарске, Словеније. Блокови изборних предмета из језика, књижевности и науке о књижевности
које нудимо омогућиће вам да детаљно истражите све
што је предмет ваших посебних интересовања!
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Шта после?
Професор српског језика и књижевности само је
једно од низа занимања које вам омогућавају завршене студије Србистике. У будућности вас видимо не
само као изузетан наставни кадар, већ и као стручњаке којима су отворена сва врата за активно и свеколико учешће у културном животу наше земље, па и
шире. Институти, библиотеке, издавачке куће, медији
или било која компанија која има потребу за језичким
стручњацима потенцијално је радно место за студенте
који заврше овај програм.

Пријемни испит
Пријемни испит састоји се од теста за проверу
знања из српског језика и теста из књижевности у
укупном трајању од 120 минута (сваки по 60 минута).
Максималан број поена је 60.

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ

Зашто Француски језик и књижевност?
Предмети на студијама Француског језика и књижевности осмишљени су тако да студенти стекну
одлично теоријско, али и практично знање. Уз лингвистичке и књижевно-теоријске предмете, у понуди су
и предмети из области француског језика струке: економски и пословни француски, универзитетски француски, француски језик међународних односа – Европске уније и Уједињених нација.

Студентима је омогућено да, у оквиру међународне
размене, бораве у Француској (Универзитет у Поатјеу,
Универзитет Артоа у Арасу, Универзитет у Бордоу), али
и да летњу радну праксу проведу у Сен Тропеу, Ници и
на Алпима.

Шта после?

Након завршених студија, студент може радити као
наставник француског језика на свим нивоима образовног система, али и обављати било који посао у вези са
француским језиком, француском књижевношћу и културом – од превођења, преко писања ауторских садржаја, па све до рада на различитим пословима у многим
институцијама, ИТ компанијама и невладином сектору.

Пријемни испит
Пријемни испит састоји се из теста знања француског језика. Максималан број поена је 60.
Кандидати који у досадашњем школовању нису
учили француски језик моћи ће да се определе за полагање теста знања из српског језика, односно страног језика који су учили.
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Захваљујући сарадњи са бројним институцијама
у земљи и иностранству, студенти имају прилику да
стекну праксу у основним и средњим школама у Нишу
и околини, да вежбају симултано и консекутивно превођење у Медиа центру, да учествују у креативним радионицама које организују Амбасада Републике Француске у Србији и Француски институт, итд.

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
И КЊИЖЕВНОСТ

Зашто Немачки језик и књижевност?

Предмети на студијама Германистике осмишљени
су тако да студенти стекну теоријско, као и практично
знање. Упознавање културе земаља немачког говорног подручја омогућено је и путем организованих студијских путовања или учешћем у програмима за размену студената.
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Слушаћеш предавања универзитетских наставника и
научника, аутора стручних књига, научних и стручних радова, који се усавршавају у земљи и иностранству, као и
изворних говорника земаља немачког говорног подручја.
Остварена је сарадња са основним и средњим школама у Нишу у којима студенти могу обављати стручну
праксу. Преко Немачке академске службе за размену
ДААД можеш учествовати у бројним програмима студијских боравака и усавршавања у иностранству. Осим
тога, имамо подршку Гете Института у Београду, Амбасаде СР Немачке, као и Центра за наставна средства у
Нишу, што гарантује највиши квалитет студија.

Шта после?
Након завршених студија Немачког језика и књижевности стичеш неопходне теоријске и практичне компетенције
за обављање послова
● наставника немачког језика за рад у предшколским,
основним и средњим школама;
● преводиоца за немачки језик;
● у установама културе (библиотеке, културни центри, итд.);
● у оквиру издавачке делатности;
● у дипломатским представништвима;
● у редакцијама новина, радија и телевизије;
● у привредној делатности;
● у области туризма, итд.

Пријемни испит

Тест знања из немачког језика (на нивоу А2-Б1).
Полагање је у писаној форми. Максималан број поена је 60.

ФИЛОЗОФИЈА
Зашто Филозофија?

Филозофски курсеви не баве се само традиционалним
питањима попут „Шта могу да знам?” или „Како треба да
живим?”, већ пружају студентима прилику и да овладају
бројним практичним вештинама, применљивим и у многим другим пољима. Нарочито у променљивим и непредвидивим економским околностима, када многе специјализоване вештине и знања брзо застаревају и када већина
људи бива приморана да више пута у току живота мења
своју професију, трајна и пресудна предност за којом ће
увек постојати потражња јесте способност јасног и критичког мишљења, анализе сложених проблема, организовања
мисли и идеја, разликовања битног од небитног, сагледавања ствари из различитих перспектива.
Филозофија вам даје вештине које можете применити
у свим областима и професијама. Свршени студенти филозофије широм света остварују велике успехе у пољу образовања, права, финансија, државне управе, непрофитних
организација, ИТ сектора... Након завршених студија филозофије можете наставити образовање кроз мастер и докторске студије из поља друштвено-хуманистичких наука.
Питање, дакле, није „Шта могу да радим са дипломом из
филозофије?”, већ „Шта не могу да урадим с њом?”.

Пријемни испит

Тест знања из филозофије. Полагање је у писаној
форми. Максималан број бодова је 60.
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Шта после?

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА
РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
И ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА
Канцеларија за развој каријере и подршку студентима
отворена је за све оне који имају било каквих питања и
недоумица везаних са студирање. Ако желите да поднесете молбу или решите неки проблем везан за студирање,
врата ове Канцеларије су прва на која треба да покуцате.
На почетку студија, наш стручни сарадник ће вам помоћи око проналажења адекватних факултетских служби и просторија и информисати о правима и обавезама
током студирања, студентским домовима, мензама, превозу, здравственој заштити, студентским кредитима и стипендијама, начину попуњавања молби и захтева, итд.
Наши наставници и сарадници у оквиру програма рада
Канцеларије организују и бројне корисне радионице, као
и каријерно и психолошко саветовалиште. Научите како
да превазиђете трему и страх, како да се прилагодите новој средини, изборите са стресом, решите проблем личне
природе, проблеме са којима се суочавате током студија,
савладајте методе и технике учења и још много тога.
Информишите се о афирмативним мерама уписа,
адаптираним студентским домовима, о прилагођавању
наставе и испита и другим мерама подршке за студенте
са хендикепом.
Канцеларија (број 22) се налази у приземљу код улаза
у амфитеатар и отворена је сваког радног дана од 8 до 15
сати. Више информација можете добити и путем телефона 018/ 514-312, 514-313, локал 140.
Нашег стручног сарадника можете контактирати и путем електронске поште:

vesna.milutinovic@filfak.ni.ac.rs

INTERNATIONAL OFFICE

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ И
МЕЂУИНСТИТУЦИОНАЛНУ САРАДЊУ
Канцеларија за међународну и међуинституционалну сарадњу пружа саветодавну помоћ и, захваљујући сарадњи са Универзитетом у Нишу, партнерским научним
и истраживачким институцијама и организацијама, помаже студентима да се пријаве за неки од међународних
програма како би један семестар провели на партерском
универзитету у иностранству.
Филозофски факултет има разгранату међународну сарадњу са више десетина универзитета у Европи и свету,
што студентима омогућава да:
•
•
•
•
•
•

проведу један семестар на универзитету у иностранству, слушају, предавања, полажу испите и да
им по повратку ти испити буду признати;
бораве неко време у Француској, Шпанији, Португалији и другим земљама Европе и за то добију стипендију преко Еразмус+ програма;
учествују у размени са универзитетима у Сједињеним Америчким Државама и Руској федерацији;
учествују на бројним летњим школама и семинарима у иностранству;
упознају колеге са других универзитета, размењују
искуства, стичу пријатеље и пословне партнере;
унапреде своју биографију и добију боље могућности за проналажење посла.

Информације о актуелним стипендијама за студенте
свих нивоа студија се на дневном нивоу ажурирају и налазе се на Студентском информативном порталу, у одељку
Стипендије и кредити: http://studenti.filfak.ni.ac.rs
За више информација:
• посетите нашу Канцеларију која се налази поред
улаза у Амфитеатар 21 (у приземљу), или
• позовите на број 018/514-312, локал 194
• поставите питање путем електронске поште на
irena.veljkovic@filfak.ni.ac.rs

СТУДЕНТСКИ ОРГАНИ И
ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Студентски органи и организације представљају начин
за организовање и остваривање права студената кроз њихове активности и рад. Сваки студент може да приступи
Савезу студената Филозофског факултета и на тај начин ће
легитимно и активно моћи да учествује у раду Савеза студената и добити могућност да буде изабран за члана Студентског парламента или за Студента продекана, као и за
представника студената Филозофског факултета на нивоу
Студентског парламента Универзитета у Нишу или у Студентској конференцији универзитета Србије (СКОНУС).
САВЕЗ СТУДЕНАТА
Један од основних задатака Савеза студената Филозофског
факултета јесте да заштити права и интересе студената Филозофског факултета у Нишу и омогући што лакше и квалитетније студирање. Савез се залаже за што боље и ефикасније решавање студентских захтева и проблема, а подизање квалитета студирања
одувек је било међу приоритетима ове организације. Осим тога,
већ годинама развијамо и унапређујемо сарадњу на стручном,
културно–образовном и спортском нивоу са сродним студентским организацијама других факултета из земље и иностранства.
У циљу подизања квалитета студирања као и ваннаставних
активности, Студентски парламент спроводи бројне акције
(хуманитарне, за допринос заједници, настави и науци), организује разне догађаје (предавања, трибине, екскурзије,
филозофијаде, бруцошијаде, итд.) и помаже у раду бројним
секцијама Факултета (спортским, драмским, дебатним, музичким, итд.) како би студенти имали што више могућности
да се активирају на разним пољима у току свог студирања.
СТУДЕНТСКИ ПАРЛАМЕНТ
Студентски парламент Филозофског факултета у Нишу је орган Факултета чији је циљ и главна делатност активно укључивање студената у рад Факултета, као и остваривање и заштита
права и интереса студената Филозофског факултета. Студентски
парламент чине представници свих студијских програма са свих
нивоа студија и то је тело чији представници активно учествују
у раду свих тела и органа Факултета као и у доношењу одлука.
Све информације у вези са радом и активностима Савеза и Парламента можете добити у канцеларији 211 на другом спрату, путем телефона 018/541-312, лок. 197, или путем
електронске поште – predsednikparlamenta@filfak.ni.ac.rs,
studentprodekan@filfak.ni.ac.rs, savez@filfak.ni.ac.rs.

Декан
Проф. др Наталија Јовановић
Продекани
Проф. др Марина Матејевић
Проф. др Владимир Хедрих
Проф. др Драган Тодоровић
Доц. др Гордана Ђигић
Адреса
Ћирила и Методија 2
18000 Ниш
Република Србија

www.filfak.ni.ac.rs
info@filfak.ni.ac.rs
Контакт телефони:
(018) 541-312, 514-313, 514-244, 527-649
Локали:
Служба за наставу и студентска питања 186, 132
Канцеларија за развој каријере и подршку студентима 197
Канцеларија за међународну сарадњу 191, 194
Деканат:
(018) 514-311, 514-243
Факс (018) 514-310
КОРИСНИ ЛИНКОВИ:
Веб сајт Факултета: https://www.filfak.ni.ac.rs/
Информације о упису: https://upis.filfak.ni.ac.rs/
Брошуре и флајери: https://upis.filfak.ni.ac.rs/oas/dobro-dosli
Виртуална тура: https://www.filfak.ni.ac.rs/tura
Канцеларија за развој каријере и подршку студентима:
https://www.filfak.ni.ac.rs/organizacija/kancelarija-za-razvojkarijere-i-podrsku-studentima
Пронађите нас и на друштвеним мрежама:
Facebook: https://www.facebook.com/filfak.ni/
Twitter: https://twitter.com/filfakni/
Instagram: https://www.instagram.com/filfak.ni/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/school/filfakni/

