2.5.1. Наставно-научне јединице
Наставно-научне јединице су: одељење, катедра и семинар.
У делокруг наставно-научне јединице спадају послови: организовања и извођења
наставе на основним, специјалистичким, мастер и докторским студијама, као и
образовање током читавог живота и усавршавање, према утврђеном Плану извођења
наставе и Студијском програму; унапређивање наставе и метода образовања, као и
увођење и примена савремених облика образовања; организовање и извођење вежби
студената, према утврђеном програму, обављање испита и других облика провере
знања студената, обављање консултација са студентима, помоћ студентима при изради
семинарских, завршних и других радова, и учествовање у комисијама за одбрану тих
радова; припреме (израде) уџбеника и друге уџбеничке литературе, и развијање
издавачке делатности; научно и стручно усавршавање наставника и сарадника; други
наставно-научни послови у складу са Законом, Сатутом и општим актима Факултета.
2.5.1.1. Одељења
Основна организациона јединица Факултета је одељење.
На Факултету постоје следећа одељења:
- Одељење за филозофију;
- Одељење за социологију;
- Одељење за психологију;
- Одељење за педагогију и андрагогију;
- Одељење за историју;
- Одељење за историју уметности;
- Одељење за археологију;
- Одељење за етнологију и антропологију;
- Одељење за класичне науке.
Одељење је организациона јединица Факултета која обезбеђује извршавање
научно-наставних задатака у области за коју је матично.
У оквиру одељења обезбеђује се рад најмање једне студијске групе.
Одељење чине наставници, сарадници, библиотекари и секретар одељења, а на
Одељењу за археологију и истраживачи и стручни сарадници.
Одељење координира рад катедара, наставника и сарадника, разматра и решава
питања из области наставе и научног рада у свом делокругу.
Одељења и научне јединице усклађују програме рада преко заједничких радних
састанака.
Одељењем руководи управник.
Управник се бира на период од три године из реда професора.
Управника бира веће одељења, а његов избор потврђује Веће.
У избору управника учествују и библиотекари и секретар одељења, а на
Одељењу за археологију и истраживачи и стручни сарадници.
На одељењу на којем постоје две студијске групе, за групу која има више
катедара, бира се руководилац групе који организује и усклађује рад групе и обезбеђује
функционисање групе као целине.
Руководиоца групе на предлог катедара групе, бира одељење, из реда професора,
на период од три године, а избор потврђује Веће.
У оквиру Одељења за психологију постоје:
- Лабораторија за експерименталну психологију;

- Лабораторија за развојну психологију;
- Лабораторија за социјалну психологију;
- Лабораторија за психологију рада;
- Психолошко саветовалиште за студенте.
- Лабораторија за неурокогницију и примењену когницију.
У оквиру Лабораторије за експерименталну психологију постоји Збирка старих
психолошких инструмената.
У оквиру Одељењу за историју уметности постоји Центар за мултимедијална
истраживања и унапређивање историјско-уметничких студија.
У оквиру Одељења за археологију постоје Археолошка збирка и
Палеоантрополошка збирка.
Археолошка збирка је наставно-научна и стручна јединица.
У Археолошкој збирци се чува, проучава, стручно обрађује и излаже археолошка
грађа из њених фондова.
Истраживачи у научном звању запослени у Археолошкој збирци могу да
реализују наставу на докторским студијама, а са истраживачима и стручним
сарадницима Збирке остварују њене научне, стручне и музеолошке програме.
У раду Археолошке збирке учествују наставници и сарадници Одељења за
археологију, у складу са студијским програмом Одељења и потребама Збирке.
Истраживачи и стручни сарадници запослени у Археолошкој збирци припремају
и организују практичну наставу за студенте археологије, а са наставницима и
сарадницима Одељења сарађују у њеној реализацији.
Шефа Археолошке збирке бира Одељење на период од три године из реда
наставника и истраживача у научном звању, а његов избор потврђује Веће.
Палеоантрополошка збирка је наставно-научна и стручна јединица.
У Палеоантрополошкој збирци се чува, проучава и стручно обрађује
палеоантрополошки материјал из њених фондова.
У раду Палеоантрополошке збирке учествују наставници и сарадници Одељења за
археологију.
Шефа Палеоантрополошке збирке бира Одељење на период од три године из
реда наставника, а његов избор потврђује Веће.
3.5.1.1.1. Одељенске библиотеке
У оквиру одељења и семинара постоје библиотеке.
Књижни фонд и документација научних јединица саставни је део библиотеке
матичног одељења.
Библиотеком одељења руководи управник одељења, а библиотеком семинара
шеф катедре.
Рад библиотеке уређује се посебним правилником.
Одељенске библиотеке имају фонд од око 400.000 публикација, који чине:
монографије, уџбеници, енциклопедије, докторске дисертације, магистарске тезе,
дипломски радови, друга уџбеничка литература, часописи и друге публикације.
Студентима је на располагању десет читаоница.
Студенти могу да користе уџбенике и стручну литературу ван библиотеке, а
дисертације и магистарске тезе као и часописе само у читаоници.
Студенти могу да претражују преко интернета у COBISS/OPAC, а такође је
доступна и KOBSON база, за бесплатно претраживање електронских база часописа.
2.5.1.2. Катедре

На одељењу на којем постоји више ужих научних области образују се катедре.
Катедра се организује за једну или више ужих научних области, са циљем
координисања наставног и научног рада у оквиру тих области.
Катедром руководи шеф катедре.
Шеф катедре бира се на период од три године из реда професора.
Шефа катедре, на предлог катедре, бира одељење, а његов избор потврђује Веће.
Шеф катедре бира се ако катедра има најмање три наставника и сарадника
изабрана за ужу научну област, односно уже научне области које катедра обухвата.
Уколико шеф катедре није изабран, рад катедре организује управник одељења или
професор кога одреди одељење.
Катедру чине наставници Факултета који остварују наставу на наведеном смеру
мастер студија.
Чланови Катедре бирају шефа катедре из реда професора на период од три
године, а његов избор потврђује Веће.
На Одељењу за педагогију и андрагогију постоје следеће катедре:
1. Катедра за општу педагогију са методологијом и историју педагогије;
2. Катедра за дидактику са методиком;
3. Катедра за предшколску педагогију;
4. Катедра за школску педагогију;
5. Катедра за андрагогију.
На Одељењу за историју постоје следеће катедре:
1. Катедра за историју старе Грчке и старог Истока;
2. Катедра за историју Рима;
3. Катедра за историју Византије;
4. Катедра за општу историју средњег века и помоћне историјске науке;
5. Катедра за историју српског народа у средњем веку са историјском
географијом и старословенским језиком;
6. Катедра за општу историју новог века;
7. Катедра за историју српског народа у новом веку;
8. Катедра за општу савремену историју;
9. Катедра за историју Југославије.
2.5.1.3. Семинари
Одељење може образовати семинаре у циљу унапређивања научног, стручног и
наставног рада у одређеним областима. Семинари могу упућивати иницијативе и
предлоге у вези са питањима која су у надлежности одељења.
На Одељењу за филозофију постоје следећи семинари:
1. Семинар за историју филозофије;
2. Семинар за логику, епистемологију и филозофију науке;
3. Семинар за етику, естетику и филозофију политике.
На Одељењу за психологију постоје следећи семинари:
1. Семинар за општу психологију;
2. Семинар за клиничку психологију;
3. Семинар за социјалну психологију;
4. Семинар за развојну и педагошку психологију;
5. Семинар за психологију рада;
6. Семинар за методологију психолошких истраживања.

На Одељењу за историју постоје следећи семинари:
1. Семинар за историју старог века;
2. Семинар за византологију.
На Одељењу за историју уметности постоје следећи семинари:
1. Семинар за уводне студије историје уметности;
2. Семинар за студије музеологије и херитологије;
3. Семинар за студије историје архитектуре;
4. Семинар за студије средњовековне уметности;
5. Семинар за студије уметности и визуелне културе новог века;
6. Семинар за студије модерне уметности.

