
8.4.  ГОДИШЊИ ПРОГРАМ РАДА 
за академску 2016/2017. годину 

 
 Годишњи програм рада за академску 2016/2017. годину (у даљем тексту: 
Програм) Универзитета у Београду - Филозофског факултета (у даљем тексту: 
Факултет) наставља се на Програм рада за прeтходне академске године и активности 
које су осмишљене и започете у претходним годинама. Програмом се планира низ 
краткорочних активности али и активности које ће створити услове да се реализују и 
дугорочни планови Факултета. Њихови циљеви су унапређивање услова за научно-
истраживачки рад, унапређивање квалитета наставе, повећања ефикасности и квалитета 
студирања и унапређивање организације рада Факултета, као и квалитета рада 
стручних служби и општих услова рада Факултета. Овај програм планиран је у 
оквирима постојећих кадровских, просторних и материјалних могућности Факултета.  
 У академској 2016/2017. години наставиће се реализација студија на 
реакредитованим студијским програмима основних академских студија, студијских 
програма мастер академских студија и докторских академских студија на свим 
студијским групама. У овој академској години други  пут ће бити организован упис на 
мастер академски студијски програм из области историје Друштво, држава, транзиција, 
у сарадњи са UCL (први студијски програм на Факултету који се реализује на 
енглеском језику). Факултет ће се ангажовати да свако одељење има одговарајући број 
успешних студената докторских студија који ће помагати у реализацији студијских 
програма основних студија. Факултет ће посебну пажњу посветити постизању високог 
квалитета наставе. Посебна пажња посветиће се увођењу нових студијских програма на 
мастер студијама са циљем да се матичност Факултета у потпуности оствари, развију 
нове дисциплине на Факултету и заузме део простора у области високог образовања и 
научно-истраживачког рада у коме ће квалитет рада и значај Факултета доћи до пуног 
изражаја. Са овим активностима непосредно је повезано побољшање општих и 
техничких услова за наставу и научноистраживачки рад. 
 Значајан задатак у овој академској години је настављање усклађивања правне 
регулативе у вези са научно-истраживачким радом на Факултету са европским и 
домаћим прописима које регулишу ову област. Факултет ће настојати да припреми и 
инфраструктурно подржи учешће Факултета и његових запослених у пројектима 
Европске уније Хоризонт 2020, као и  наредном пројектном циклусу који финансира 
министарство надлежно за послове науке.  

Рационално коришћење расположивог простора и наставних средстава као и 
свих других техничких ресурса Факултета један је од најважнијих задатака и у овој 
академској години. Неопходно је наставити са рационалним и вишенаменским 
коришћењем расположивог простора у згради Капетан Мишиног здања, како би се 
просторије факултетских института и центара користиле и као учионице. 

Остваривање постављених циљева у овој академској години зависиће од 
активности организационих јединица, управе и других органа Факултета као и од 
материјалног положаја Факултета, који ће условити брзину модернизације и набавке 
наставних и других техничких средстава, санације дотрајалих и оштећених делова 
зграде Факултета.  

Додатни проблеми у раду Факултета могу да проистекну из неодговарајућег 
поступања институција високог образовања у веома осетљивим транзицијским 
условима рада као и најављених мера штедње и смањења средстава у буџету Републике 
Србије. 

 



А. ОСНОВНИ ЗАДАЦИ ФАКУЛТЕТА 
  
I Унапређивање наставног процеса  
У академској 2016/2017. години наставиће се примена реакредитованих 

студијских програма.  
Нормативна основа за спровођење нових и реакредитованих студијских 

програма и наставак реформског процеса у наредној школској години биће непосредна 
примена Закона, Статута Универзитета у Београду, Статута Факултета, подзаконских 
аката Министарства просвете, општих аката Универзитата у Београду и Факултета и 
Стандарда и поступака за обезбеђивање квалитета и самовредновање.  

Факултет ће настојати да  формира дигитални репозиторијум завршних радова 
студената Филозофског факултета. 

 
II Унапређивање организације научно-истраживачког рада 

 На нивоу Факултета координираће се конкурисање наставника, сарадника и 
истраживача на пројектима Европске уније Хоризонт 2020 и на пројектима које 
финансира министарство надлежно за послове науке у оквиру новог пројектног 
циклуса. 
 Факултет ће настојати да приликом конкурисања за нови пројектни циклус 
пружи подршку  наставницима, сарадницима и истраживачима запосленим на 
одељењима и наставним јединицама који имају тешкоће у дефинисању самосталних 
пројеката. 
 

III Нормативна активност 
 Факултет ће извршити измене и допуне Статута Факултета. ради усаглашавања 
са захтевима Интерне ревизије и мерама Просветне инспекције МПНТР, као и 
усаглашавање других општих аката Факултета са измењеним Статутом ФФ. 

 
IV Унапређивање услова наставно-научног рада и студирања 
На овом плану, предвиђена је реализација следећих циљева: 

1. Анализа проблема у реализацији студијских програма који утичу на број ЕСПБ 
бодова које студенти остварују у току једне академске године; 

2. Даље развијање информационог система Факултета:  
а. унапређивање јединственог информационог система ; 
б. проширивање и обрада књижног фонда; 
в. побољшавање искоришћености и развој информатичких капацитета 

Факултета и 
г.  унапређивање сајта Факултета. 

3. Oпремање учионица савременим наставним средствима; 
4. Рад на обради научне, наставне и техничке документације у Рачунарско - 

документационом центру. 
 

V Организациони циљеви 
1. Унапређивање сарадње управе са Универзитетом и ресорним министарством; 
2. Унапређивање сарадње са Универзитетском библиотеком; 
3. Унапређивање сарадње управе са Студентским парламентом и студентом 

продеканом.  
 

VI Остале активности 
1. Унапређивање међународне сарадње у области наставе и научне делатности; 



2. Унапређивање међуфакултетске сарадње у оквиру Универзитета у Београду; 
3. Усвајање извештаја о ревизији библиотечког фонда; 
4. Решавање проблема недостатка простора и побољшавање услова рада (замена 

дотрајалих прозора, санације и поправке просторија у Капетан Мишином здању, 
климатизација дела просторија, замена дела намештаја у учионицама, 
библиотекама и кабинетима, санација дела кровне конструкције на обе зграде, 
хидроизолација равног крова нове зграде, санација и адаптација архивског депоа 
и реновирање фискултурне сале); 

5. Унапређивање сигурности рада информационог система Факултета. капацитета, 
квалитета и сигурности рада Рачунарско - документационог центра; 

6. Организација прославе Дана Факултета и промотивне акције ''Викенд на 
Филозофском''. 

 
      Б. ОРГАНИЗАЦИЈА НАСТАВЕ И ИСПИТНИХ РОКОВА У  

     АКАДЕМСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ 
 Трајање наставе у јесењем и пролећном семестру, распоред и термине испитних 
рокова и распоред седница Наставно-научног и Изборног већа утврдио је Савет Планом 
извођења наставе и организацијом испитних рокова на основним и мастер студијама у 
академској 2017/2018. години. 
 Пријављивање слушања предмета организоваће се у другој половини септембра 
2017. године. Упис студената на мастер студије организоваће се у октобру 2017. 
године. 

Упис студената на докторске студије организоваће се у октобру и децембру 
2017. године. 
 Пријемни испити за упис студената I године основних студија одржавају се 
крајем јуна и почетком јула месеца, у складу са Конкурсом Универзитета у Београду. 
 Упис осталих студената у школску 2017/2018. годину биће организован до 
04.11.2017. године. 
 
 

В. ОПШТИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ 
 Факултет је високошколска установа која своју основну делатност остварује 
реализацијом студијских програма основних академских студија. На Факултету се 
такође организује научно-истраживачки рад, настава на мастер и докторским 
академским студијама као и израда и одбрана магистарских теза и докторских 
дисертација. 
 Факултет припрема наставни и научни подмладак. 
 Делатност Факултета остварује се у оквиру: научно-наставних, наставних и 
научних организационих јединица. 
 I     Научно-наставне јединице су: 

1. Одељење за филозофију 
2. Одељење за социологију 
3. Одељење за психологију 
4. Одељење за педагогију и андрагогију 
5. Одељење за историју 
6. Одељење за историју уметности 
7. Одељење за археологију 
8. Одељење за етнологију и антропологију 
9. Одељење за класичне науке 



У оквиру одељења могу да постоје катедре и семинари, као и друге наставне и 
научне јединице. 

У оквиру Факултета постоји Кабинет за стране језике, као заједничка наставна 
јединица. 

У оквиру Факултета постоји Центар за образовање наставника, као заједничка 
наставна јединица Одељења за психологију и Одељења за педагогију и андрагогију. 

 
 

Г.   РАД СТРУЧНИХ ОРГАНА И ОРГАНА УПРАВЉАЊА 
 

СТРУЧНИ ОРГАНИ ФАКУЛТЕТА 
Рад стручних органа Факултета обавља се првенствено кроз рад Наставно-

научног већа Факултета као највишег стручног тела на Факултету и Изборног већа. У 
припремама, предлагању и реализацији ставова и одлука Наставно-научног већа 
Факултета значајну улогу имају комисије Већа као стручна радна тела Већа. Рад 
стручних органа остварује се и преко рада већа одељења, катедара, семинара и већа 
наставних јединица. 

 Рад научних јединица одвија се кроз рад научних већа и кроз рад већа одељења и 
Наставно-научног већа Факултета. Рад научних јединица одвија се према одредбама 
Закона о научно-истраживачкој делатности и Статута Факултета. 
 

Наставно-научно веће  
Наставно-научно веће (у даљем тексту: Веће) као највиши стручни орган 

надлежан за реализацију наставног и научног рада обавља послове утврђене Законом и 
Статутом Факултета. 

Веће у свом раду, на седницама које одржава по правилу једном у шест недеља, 
обједињује укупан рад у области наставе и науке на Факултету.  
 Веће у циљу проучавања и припреме питања из своје надлежности формира 
једанаест стручних комисија, чија активност се одвија према динамици одржавања 
седница и актуелности решавања проблема из делокруга рада Већа Факултета. 

Комисије које образује Веће су: Статутарна комисија, Кадровска комисија, 
Комисија за наставу, Комисија за докторске студије, Комисија за студентска питања, 
Комисија за научноистраживачки рад, Комисија за библиотеке, Комисија за 
информатику, Комисија за обезбеђивање квалитета и самовредновање, Комисија за 
наставну, научну и техничку документацију и Финансијска комисија. 
 Састанци комисија Већа одржавају се, по правилу, једну недељу пре седнице 
Наставно-научног већа. 

Рад на седницама Већа регулисан је Пословником о раду Наставно-научног већа 
Факултета. 

Изборно веће 
 Изборно веће утврђује предлог за избор у звање наставника и доноси одлуку о 
избору сарадника у складу са Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Статутом Факултета, минималним условима које утврђује  Национални савет 
за високо образовање и општим актима Универзитета и Факултета. 
 Изборно веће утврђује мишљење о избору наставника и сарадника на другим 
факултетима за области за које је Факултет матичан. 

Рад на седницама Изборног већа регулисан је Пословником о раду Изборног 
већа Факултета. 
 Већа одељења 



 Већа одељења обављају стручне послове из делокруга рада одељења утврђене 
Статутом. Већа одељења обављају послове који се непосредно односе на организацију 
и реализацију наставе и испита. Чланови већа одељења учествују у раду Факултета као 
чланови комисија Већа и непосредно, као чланови Већа, на његовим седницама. 
 Седнице већа одељења одржавају се, по правилу, две недеље пре седнице Већа. 

 
САВЕТ ФАКУЛТЕТА 
Савет је орган управљања на Факултету који обавља послове утврђене Законом 

и Статутом Факултета. 
Начин рада Савета при вршењу послова из његове надлежности утврђен је 

Пословником о раду. 

 

ДЕКАН ФАКУЛТЕТА 

Декан је орган пословођења Факултета. 

 Декан своју делатност обавља на основу закона и Статута Факултета. 
 Декану у обављању послова помажу три продекана са надлежностима утврђеним 
Статутом у доменима наставе, науке као и финансијског пословања Факултета. 
 Декан у обављању послова, а у циљу разматрања и заузимања ставова из 
делокруга свога рада сазива Декански савет, који се састаје на захтев декана. 
 Декан по потреби формира радне групе ради припреме неопходних докумената. 


