2.3. Стручни органи
Статутом Факултета утврђени су стручни органи, њихов састав, делокруг рада,
број чланова, начин избора и начин одлучивања. Стручни органи на Факултету су:
Наставно-научно веће (Веће), Изборно веће, веће одељења, веће катедре, веће наставне
јединице и веће научне јединице.
Надлежност стручних органа је дефинисана Статутом Факултета.
Статут је објављен на сајту Факултета http://www.f.bg.ac.rs/pravna_akta

2.4. Студентски парламент Факултета
Студентски парламент је орган преко којег студенти Факултета остварују своја
права и штите своје интересе на Факултету.
Студентски парламент бирају непосредно, тајним гласањем, студенти уписани у
школској години у којој се врши избор на студијске програме који се остварују на
Факултету.
Избор чланова Студентског парламента одржава се у априлу, односно
истовремено са избором чланова Студентског парламента Универзитета.
Студентски парламент има 21 члана, и то:
-по три члана са студијског програма историје и психологије;
-по два члана са студијског програма филозофије, социологије, педагогије,
андрагогије, историје уметности, археологије, етнологије-антропологије;
-једног члана са студијског програма класичних наука.
Студенти једног студијског програма бирају своје представнике за Студентски
парламент са своје листе кандидата. За чланове Студентског парламента изабрани су
студенти који добију највише гласова.
Студент-продекан организује изборе за Студентски парламент.
Факултет обезбеђује спискове студената сваког студијског програма који имају
право да бирају чланове Студентског парламента.
Конститутивна седница новог сазива Студентског парламента одржава се 1.
октобра.
Мандат чланова Студентског парламента траје годину дана.
Члану Студентског парламента коме је престао статус студента на студијском
програму који се остварује на Факултету престаје мандат даном престанка статуса
студента.
Студентски парламент:
-доноси годишњи план и програм активности Студентског парламента;
-доноси правилник којим се, у складу са Статутом, ближе уређују делатност,
организација и надлежност Студентског парламента;
-бира и разрешава председника и потпредседнике Студентског парламента, и
представнике студената у комисијама и органима Факултета;
-предлаже Савету кандидата за студента-продекана и покреће поступак за
разрешење студента-продекана, у складу са Статутом;
-разматра питања и спроводи активности у вези са обезбеђењем и оценом
квалитета наставе, реформом студијских програма, анализом ефикасности студирања,
утврђивањем броја ЕСПБ бодова, унапређењем мобилности студената, подстицањем
научно-истраживачког рада студената, заштитом права студената и унапређивањем
студентског стандарда;
-може достављати Већу предлоге који се односе на подизање квалитета
образовног процеса;

