На основу члана 63. Закона о високом образовању (Службени гласник Републике
Србије бр. 88/17, 27/18, 73/18, 54/19), члана 58. и 217. Статута Универзитета у Нишу
(Гласник Универзитета у Нишу бр. 8/17, 6/18, 7/18, 4/19), Закона о изменама и допунама
Закона о високом образовању (Сл. гл. РС 54/19), Одлуке о изменама и допунама Статута
Универзитета у Нишу (Гласник Универзитета у Нишу 4/19), предлога Наставно-научног
већа Факултета број 125/1-2-01 од 11.03.2020. године, Савет Факултета, на седници
одржаној дана 18.03.2020. године, донео је

ОДЛУКУ
о изменама и допунама Статута Филозофског факултета Универзитета у Нишу
број 124/1-2 од 02.04.2018. године
Члан 1.
Члан 28. мења се и гласи:
Факултет уређује унутрашњу организацију овим Статутом и општим актима
Факултета, у складу са законом и Статутом Универзитета.
Факултет своју делатност остварује кроз следеће организационе јединице:
а) за реализацију наставе и студијских програма:
1. департмани,
2. Центар за стране језике,
3. лекторати,
б) за образовне и научноистраживачке програме
4. Центар за образовање наставника,
5. Центар за српски језик као страни и нематерњи језик,
6. Центар за професионално усавршавање,
7. центри за научноистраживачки рад,
8. лабораторије,
9. Комисија за оцену етичности истраживања;
в) за подршку образовној и научној делатности:
10.Центар за унапређење квалитета
11.Канцеларија за међународну и међуинституционалну сарадњу
12. Канцеларија за развој каријере и подршку студентима
13. Издавачки центар
14. Библиотека,
15. Рачунaрски центар;
г) за стручне послове Секретаријат Факултета:
16. Кабинет декана
17. Служба за наставу и студентска питања,
18. Служба за опште и правне послове,
19. Финансијска служба,
20. Техничка служба.

Члан 2.
Члан 30 и 31 мењају се и гласе:
Члан 30
Департман је организациона јединица преко које се остварују студије на основу
једног или више студијских програма за које је Факултет акредитован.
Департман чине наставници, сарадници и истраживачи који учествују у извођењу
наставе и научноистраживачког рада из одговарајућих научних области.
Члан 31
На Факултету су организовани следећи департмани:
1. Департман за филозофију,
2. Департман за историју,
3. Департман за психологију,
4. Департман за педагогију,
5. Департман за социологију,
6. Департман за социјалну политику и социјални рад,
7. Департман за комуникологију и новинарство,
8. Департман за србистику,
9. Департман за англистику,
10. Департман за руски језик и књижевност,
11. Департман за француски језик и књижевност и
12. Департман за немачки језик и књижевност.
Члан 3.
Члан 34 мења се и гласи:
Центар за стране језике је организациона јединица преко које се остварује настава
страних језика на нематичним департманима.
Страни лектори за језике који немају матични студијски програм организационо
припадају Центру за стране језике.
Центром руководи управник кога из реда наставника Центра именује и разрешава
декан Факултета на предлог Већа центра.
Управник Центра именује се на време од три године.
Члан 4.
Члан 39 мења се и гласи:
Организационе јединице Факултета за обављање научноистраживачке делатности
су центри за научноистраживачки рад:
1. Центар за филозофска истраживања,
2. Центар за историјска истраживања,
3. Центар за психолошка истраживања,
4. Центар за педагошка истраживања,
5. Центар за социолошка истраживања,
6. Центар за истраживања у социјалној политици и социјалном раду,
7. Центар за медијска истраживања,
8. Центар за истраживање српског језика и српске и компаративне књижевности,
9. Центар за истраживање енглеског језика и књижевности,
10. Центар за истраживање руског језика и књижевности,

11. Центар за истраживање француског језика и књижевности,
12. Центар за истраживање немачког језика и књижевности и
Истраживачки центри из става 1 овог члана обављају научноистраживачку
делатност у складу са Законом о науци и истраживањима и Статутом Факултета.
Члан 5.
Додаје се нови члан 43 који гласи:
9. Комисија за оцену етичности истраживања
Члан 43
Комисија за оцену етичности истраживања је тело које именује Наставно-научно
Веће на предлог декана, чији је основни задатак да обезбеди поштовање стандарда етике
научног и истраживачког рада, у складу са етичким принципима добре научне праксе.
Комисија је трочлано тело, састављено од троје наставника са три различита департмана,
при чему један од њих има улогу председника Комисије.
Члан 6.
Члан 55 мења се и гласи:
Савет Факултета чине представници Факултета, студената и оснивача.
Савет Факултета чини 27 чланова:
- 15 представника Факултета, које бира Наставно-научно веће Факултета: 12
представника департмана (по један представник са сваког департмана), један представник
Центра за стране језике и 2 представника ненаставног особља;
- 4 представника Студентског парламента Факултета;
- 8 представника оснивача.
Члан 7
Члан 85 мења се и гласи:
Веће департмана чине сви наставници који су у радном односу на Факултету, а
распоређени су на департману.
Веће департмана обавља следеће послове:
1. припрема предлог студијских програма основних академских студија, мастер
академских студија и докторских академских студија за Наставно-научно веће
Факулета,
2. утврђује предлог расподеле часова предавања и вежби наставника и сарадника
департмана за текућу школску годину,
3. утврђује предлог наставног плана и програма сталног стручног образовања и
усавршавања,
4. утврђује предлог програма научних истраживања,
5. предлаже мере за подстицање развоја изразито успешних и даровитих студената,
6. најмање једном годишње разматра извештај о остваривању програма научних
истраживања департмана,
7. предлаже упућивање позива истакнутим стручним и научним радницима,
8. предлаже штампање уџбеника и других публикација,
9. бира представнике Већа департмана за Наставно-научно веће, предлаже
наставнике и сараднике Факултета за Савет Факултета, стручна удружења и
чланове стручних органа и тела Универзитета,

10. разматра успех студената департмана,
11. даје предлоге о одобравању плаћеног и неплаћеног одсуства наставницима и
сарадницима,
12. даје предлоге за именовање комисија за избор наставника и сарадника,
13. даје сагласност на извештај комисије о избору наставника и сарадника,
14. даје предлог оцена за изборе наставника и то:
o оцене резултата научноистраживачког рада кандидата,
o оцене ангажовања кандидата у развоју наставе и развоју других делатности
Факултета,
o оцене резултата педагошког рада кандидата,
o оцене резултата које је кандидат постигао у обезбеђивању научно-наставног,
подмлатка и
o оцене приступног предавања кандидата који се први пут бирају у
наставничко звање,
15. предлаже тему, чланове Комисије, време и место oдржавања приступног
предавања за кандидате који се први пут бирају у наставничко звање,
16. у вези са докторским дисертацијама:
o разматра пријаву теме докторске дисертације, даје мишљење о испуњености
услова за пријаву теме докторске дисертације и о усклађености теме
докторске дисертације са предметом научне области, и даје мишљење о
саставу Комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације;
o разматра извештај Комисије за оцену научне заснованости теме дисертације,
даје мишљење Наставно-научном већу о усвајању предложене теме
докторске дисертације и предлаже ментора;
o разматра испуњеност услова за одбрану докторске дисертације и даје
мишљење Наставно-научном већу чланове комисије за оцену и одбрану
докторске дисертације;
o разматра извештај о урађеној докторској дисертацији и даје мишљење
Наставно-научном већу о усвајању извештаја и давању сагласности за
одбрану докторске дисертације;
17. одобрава тему за израду мастер рада, именује ментора и образује комисију за
одбрану и оцену мастер рада,
18. именује комисију за еквиваленцију студијских програма, признавању испуњености
обавеза и положених испита, као и о стеченом укупном броју ЕСПБ бодова.
19. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом.
О питањима из своје надлежности Веће департмана одлучује већином гласова од
укупног броја присутних чланова Већа департмана. Услов за рад и доношење одлука на
седници је присуство више од половине од укупног броја чланова.
Седницама Већа департмана председава управник департмана, а у његовом
одсуству наставник кога он одреди.
Одлуке, предлоге, мишљења и закључке потписује управник, које се након тога
достављају Наставно-научном већу Факултета, односно надлежним органима и службама
Факултета.
Записник о раду Већа департмана води секретар департмана.

Члан 8.
Члан 213 мења се и гласи:
Студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о високом
образовању (Службени Гласник РС број 88/17) у складу са одредбама чл. 82-88 Закона о
високом образовању Сл. гл. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15, 68/15,
87/16) могу завршити ове студије по започетом студијском програму, условима и
правилима студија, најкасније до истека рока који се одређује у двоструком броју
школских година потребних за реализацију студијског програма, рачунато од дана
почетка студирања тог студијског програма.
Студенти уписани на основне студије до 10. септембра 2005. године могу
завршити те студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима
студија најкасније до краја школске 2020/2021. године, а студенти уписани на интегрисане
студије из поља медицинских наука, до краја школске 2021/2022. године.
Студенти уписани на магистарске студије до 10. септембра 2005. године имају
право да заврше студије по започетом плану и програму, условима и правилима студија,
најкасније до краја школске 2020/2021. године.
Кандидати који су пријавили докторску дисертацију до 10. септембра 2005. године,
односно студенти који су уписали докторске студије по прописима који су важили до тог
датума, могу да стекну научни назив доктора наука, односно да заврше докторске студије
по започетом плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја
школске 2020/2021. године.
Студенти из става 1. овог члана имају право да наставе започете студије по
студијском програму који је донет у складу са одредбама Закона о високом образовању, на
начин и по поступку утврђеним општим актом високошколске установе.
Члан 9.
Одлука о измени и допуни Статута ступа на снагу по добијању сагласности Савета
Универзитета у Нишу, а примењује се осмог дана од објављивања на интернет
презентацији Факултета.
Члан 10.
Задужује се стручна служба Факултета да сачини пречишћени текст Статута
Факултета.
Члан 11.
Одлуку доставити: Савету Универзитета у Нишу, председнику Савета Факултета,
секретару и Служби за опште и правне послове.
САВЕТ ФАКУЛТЕТА
Број:
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