
9. Услуге које Факултет пружа заинтересованим лицима 
 

Факултет пружа услуге високог образовања и научно-истраживачког рада.  
 
9.1. Образовне услуге 
 

Факултет пружа услуге у области високог образовања у областима филозофије, 
социологије, психологије, педагогије, андрагогије, историје, историје уметности, 
етнологије-антропологије, археологије и класичних наука. 
 Факултет реализује следеће студијске програме: 
 
9.1.1. Основне академске студије филозофије:  

мастер академске студије филозофије, 
докторске академске студије филозофије. 

 
9.1.2. Основне академске студије социологије:  

мастер академске студије социологије, 
докторске академске студије социологије. 

 
9.1.3. Основне академске студије психологије:  

мастер академске студије психологије, 
докторске академске студије психологије. 

 
9.1.4. Основне академске студије педагогије:  

мастер академске студије педагогије, 
докторске академске студије педагогије. 

 
9.1.5. Основне академске студије андрагогије:  

мастер академске студије андрагогије, 
докторске академске студије андрагогије. 

 
9.1.6. Основне академске студије историје:  

мастер академске студије историје, 
докторске академске студије историје. 

 
9.1.7. Основне академске студије историје уметности:  

мастер академске студије историје уметности, 
докторске академске студије историје уметности. 

 
9.1.8. Основне академске студије етнологије-антропологије:  

мастер академске студије етнологије-антропологије, 
докторске академске студије етнологије-антропологије. 

 
9.1.9. Основне академске студије археологије:  

мастер академске студије археологије, 
докторске академске студије археологије. 

 
9.1.10. Основне академске студије класичних наука:  

  мастер академске студије класичних наука, 
  докторске академске студије класичних наука. 



 
 
9.2. Научно-истраживачке услуге 

 
Факултет реализује велики број основних, примењених и развојних 

истраживања из области: филозофије, социологије, психологије, педагогије, 
андрагогије, историје, историје уметности, етнологије-антропологије, археологије и 
класичних наука.  
 
 
9.3. Остале услуге 
 

Факултет организује семинаре, курсеве, летње школе, научне скупове, 
предавања и друге активности из области: филозофије, социологије, психологије, 
педагогије, андрагогије, историје, историје уметности, етнологије-антропологије, 
археологије и класичних наука.  
 
 

10. Поступак пружања услуга 
 
1. Пружање услуга високог образовања (академске и струковне студије) 

1.1. Објављивање конкурса (утврђивање предлога, верификација, припрема 
предлога текста конкурса, објављивање) 

 1.2. Организовање пријемног испита 
 1.3. Израда распореда наставе (предавања и вежби) 
 1.4. Израда прелиминарног распореда испита (рокови, термини...) 
2. Извођење наставе 
 2.1. Предавања 
 2.2. Вежбе 
  2.2.1. Аудиторне вежбе 
  2.2.2. Лабораторијске вежбе 
  2.2.3. Практична настава 

2.3. Израда радова у току наставе 
  2.3.1. Израда семинарских радова 
  2.3.2. Израда пројектних задатака 

2.4. Консултације 
 2.5. Стручна пракса 
3. Организација испита 
 3.1. Израда распореда испита у конкретном року (термини, сале, дежурачи...) 
 3.2. Извођење писменог испита 
 3.3. Извођење усменог испита 
 3.4. Полагање испита пред комисијом 
 3.5. Поништавање испита 
4. Израда и одбрана радова 
 4.1. Израда и одбрана завршних радова (основне и мастер академске студије) 
 4.2. Израда и одбрана магистарских теза 
 4.3. Израда и одбрана докторских дисертација 
5. Пружање административних услуга корисницима 
 5.1. Упис (упис године и овера семестра) 
 5.2. Пријављивање испита 



5.3. Издавање индекса, дупликата индекса, идентификационих картица, потврда 
и уверења) 

 5.4. Издавање диплома, додатака дипломи и дупликата 
 5.5. Пружање административних услуга у вези са смештајем у студентске домове 
 5.6. Пружање административних услуга у вези кредита и стипендија 
6. Пружање услуга истраживања, пројектовања и инжењеринга 

1. Планирање истраживања, пројектовања и инжењеринга 
 2. Основна истраживања 
 3. Примењена истраживања 
 4. Развојна истраживања 
 5. Израда пројеката 
7.  Организовање стручног усавршавања 
 1. Планирање семинара, курсева, обука и тренинга 
 2. Извођење семинара, курсева, обука и тренинга 
 3. Издавање сертификата о стручном усавршавању 
8. Пружање посебних интелектуалних услуга 
 1. Експертизе 
 2. Консалтинг 
 3. Рецензије 
9. Пружање услуга библиотеке 

1. Коришћење књига и друге уџбеничке литературе у библиотеци и ван 
 библиотеке 
 2. Коришћење библиотечког простора - читаонице 
 3. Коришћење електронског каталога библиотеке и едукација за претраживање 
 каталога 
 4. Коришћење КОБСОН сервиса у библиотеци и приступ електронским 
 часописима 
 5. Омогућавање увида јавности (реферати за избор наставника и сарадника, 
 реферати за одбрану магистарских теза и докторских дисертација, тезе и 
 дисертације) 
  6. Издавање потврде о незадужености  
10. Издавачка делатност 

1. Издавање уџбеничке литературе 
2. Издавањечасописа 
 
 
 

11. Преглед података о пруженим услугама 
 
 Факултет организује наставу за 5.918 студента и то.  
 - на основним академским студијама за 4.907 студената 
 - на мастер академским студијама за 486 студената и 
 - на докторским академским студијама за 525 студената. 
 Факултет је у 2013. години реализовао 103 истраживачка и апликативна, домаћа 
и међународна пројекта. 
 
 
                                       


