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Увод
Настанак, развој и визија Факултета за културу и медије
Факултет за културу и медије у Београду основан је 18. јула 2005. актом о оснивању
бр. 280/05, који је донео Савет Универзитета, на основу решења бр. 612-00-270/2005-04
Републичког савета за развој универзитетског образовања од 20. септембра 2005. године,
којим се даје сагласност на Елаборат о оправданости оснивања Факултета за културу и
медије у Београду, уз давање овлашћења оснивачу на доношење оснивачког акта.
Посебним решењем Министарства просвете и спорта од 20. септембра 2005.
године, утврђује се да Факултет за културу и медије у Београду испуњава кадровске,
просторне и техничке услове за почетак рада и обављање одобрених делатности. С тим у
вези, извршен је упис у судски регистар код трговинског суда у Београду, под бројем 11.
Фи. 364/05. На тим основама, а по именовању декана, избора Савета факултета и
доношења Статута факултета, Факултет за културу и медије у Београду почео је са радом,
уписом студената и извођењем наставе у школској 2005/2006. години.
У складу са оријентацијом оснивача да сваки факултет, као високошколска
установа у његовом саставу, самостално приступи акредитацији према Закону о
високошколском образовању, 14. децембра 2007. године под бројем 2327/07 донет је Акт о
оснивању Факултета за културу и медије у Београду, са поновним стицањем пуног
правног и пословног субјективитета, односно факултета са статусом правног лица као
високо образовне установе.
Имајући у виду све горе наведено, Факултет за културу и медије у Београду је
током целог периода од свог иницијалног оснивања 18. јула 2005. године одржао
континуитет образовног процеса у складу са свим важећим прописима и уз испуњавање
свих стандарда високошколског образовања, те у обновљеном статусу правног лица
подноси захтев за акредитацију у складу са Законом о високом образовању.
Факултет за културу и медије (у даљем тексту Факултет) је у циклусу акредитације
високошколских институција по болоњским стандардима од стране Министарства
просвете добио 03.04.2009. године Дозволу за рад број 612-00-1445/2008-04.
Факултет за културу и медије je 2015. године обавио циклус поновне акредитације
како за установу тако и за студијске програме, добио је одговарајућа уверења, и то:
- Уверење о акредитацији високошколске установе Комисије за акредитацију и
проверу кавлитета број 612-00-00051/2014-04, од 20.02.2015. године.
- ОАС Менеџмент у култури и медијима, дипломирани културолог, 4 године/8
семестара, 150 студената у седишту, ДХ поље: Уверење о акредитацији
студијског програма КАПК, број 612-00-00052/2014-04 од 20.02.2015. године.
- ОАС Новинарство, дипломирани журналиста, 4 године/8 семестара, 100
студената у седишту, ДХ поље: Уверење о акредитацији студијског програма
КАПК, број 612-00-00053/2014-04 од 20.02.2015. године.
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-

-

ОАС Односи с јавношћу, дипломирани комуниколог, 4 године/8 семестара, 150
студената у седишту, ДХ поље: Уверење о акредитацији студијског програма
КАПК, број 612-00-00054/2014-04 од 20.02.2015. године.
МАС Управљање у култури и медијима, односима с јавношћу и новинарство,
мастер културолог, 50 студената у седишту, ДХ поље: Уверење о акредитацији
студијског програма КАПК, број 612-00-00055/2014-04 од 03.04.2015. године.

Такође, 30. марта 2015. године Факултет је поднео захтев и сву потребну
документацију за поновну акредитацију Докторских студија културе и медија
Надаље, Факултет је поднео захтев за акредитацију за студије на даљину за ОАС
Односи с јавношћу, омогућавајући да се обухват студената прошири и на средине изван
већих градова.
Факултет је поднео и захтев за акредитацију студија на енглеском језику,
омогућавајући да се обухват студената прошире и на иностране студенте.
Као домаћа приватна образовна институција Факултет образује студенте на пољу
друштвено-хуманистичких наука у области културе и медија. Поред образовних, на
Факултету је омогућено бављење научним и истраживачким делатностима.
Циљ студија је формирање стручњака са довољним фондом знања који су спремни
да започну своју пословну каријеру, али и припрема студената и дипломаца за евентуални
наставак студија на неком од факултета у саставу Универзитета. Концепт образовања који
следи заснива се углавном на преношењу конкретних, применљивих знања потребних за
практичан рад. Организован на оваквим принципима, Факултет за културу и медије у
Београду помаже процесу усмеравања квалитетних стручњака у подручја где је потреба за
њима највећа.
Самоевалуација је урађена као интегрисани документ за три студијска програма на
основним оадемским студијама, затим на мастер академским студијама и на докторским
студијама, као и за установу у целини, за период од 2012. до 2015. године, односно за три
школске године: 2012/13, 2013/14. и 2014/15.1
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
На основним академским студијама Факултета за културу и медије реализују се
следећи студијски програми:




Менаџмент у култури и медијима
Новинарство
Односи с јавношћу

1

Претходна самоевалуација уређена је за период од 2009. до 2012. године, односно за 2009/10,
2010/11. и 2011/12. школску годину.

3

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

А) Менаџмент у култури и медијима
Право уписа на Факултет за културу и медије, на студијском програму Менаџмент
у култури и медијима, на образовном програму основних академских студија имају
свршени средњошколци четвртог степена стручности уз полагање класификационог
испита, који се састоји од полагања општеобразовног теста из области културе и медија.
Кандидати који остваре испод 50 бодова укупно (бодови остварени на класификационом
испиту и бодови остварени по основу успеха у средњој школи) не могу се уписати на
Факултет, иако је њихов број у распону о којем сваке године доноси одлуку Савет
Факултета и Научно-наставно веће Факултета.
Основне академске студије на Факултету трају 8 семестра, односно 4 године.
Зимски семестар траје од 01. 10. до 15. 02. наредне године. Летњи семестар траје од 16. 02.
до 30. 09. Школска година траје 30 недеља (15 недеља у првом семестру и 15 недеља у
другом семестру).
Прва година студија има осам предмета који нуде студентима општа академска
(4), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (1).
Шест предмета су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један
(укупно 2) изборна предмета.
У другој години студија има осам предмета који нуде студентима општа
академска знања (1), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (4) и стручноапликативна знања (2). Шест предмета су обавезни, а из две групе по два предмета
студент бира по један (укупно 2) изборна предмета.
У трећој години студија има осам предмета који нуде студентима теоријскометодолошка (2), научно-стручна (3) и стручно-апликативна знања (3). Шест предмета
су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један (укупно 2) изборна
предмета.
У четвртој години студија има шест предмета који обезбеђују студентима
теоријско-методолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (3).
Обавезних пет предмета, а из једне групе по два предмета, студент бира један изборна
предмета.
По положеном последњем испиту предвиђеном наставним планом и програмом
Основних академских студија, студенти стичу звање: дипломирани културолог (дипл.
културол.).
Перспективе културолога су: почетак професионалне каријере, оспособљавање за
стручан и руководећи рад, стручна критичност и одговорност, иницијативност и
самосталност у одлучивању и вођењу захтевнијих послова и на тај начин допринос
развоју установе у области културе и медија, односно домаће културалне и медијске
сфере друштва, наставак студирања на мастер академским студијама, са могућношћу
наставка докторских студија на матичном или неком од домаћих факултета односно на
другим европским и светским универзитетима.
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Диплома Факултета за академске студије је призната у земљи и иностранству.
Наставници Факултета за академске студије су компетентни научни радници и стручњаци
у својим областима који су у сталном радном односу или су ангажовани по уговору.
Студенти Факултета за културу и медије, Смер менаџмент у култури и медијима
показују добре резултате у раду, што је највећа награда професорима и менаџменту
Факултета за културу и медије за уложени труд. Стичу апликативна знања, што их чини
способним да их спремно примене у пракси. Овакав начин образовања студената на
Факултету за културу и медије представља допринос развоју културалне и медијске сфере
нашег друштва што резултира успостављању критичке свести, нових квалитативних
вредности, ефективног и ефикасног културално-медијског миљеа у нашем свакодневном
окружењу.
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
БРОЈ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕСТАР
ЧАСОВА
ЕСПБ
Основи менаџмента
1
4+2
8
Историја културе и цивилизације
1
4+1
8
Савремени политички системи
1
4+1
8
Енглески језик 1
1
2+2
6
Комуникологија
2
4+2
8
Психологија стваралаштва
2
4+2
8
Изборни блок 1
Страни језик 1
- Француски језик
2
2+2
6
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 2
Социологија културе и уметности, или
2
3+1
8
Теорија уметности
Маркетинг у култури
3
3+3
8
Филозофија медија
3
4+0
8
Медијска аналитика
3
4+2
8
Енглески језик 2
3
2+2
6
Увод у менаџмент медија
4
3+2
8
Модели културне политике
4
4+1
8
Изборни блок 3
Страни језик 2
- Француски језик
4
2+2
6
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 4
Антропологија, или
4
4+2
8
Историја медија
Пословна информатика
5
2+2
7
Право интелектуалне својине
5
3+1
7
Теорије јавног мнења
5
4+2
8
Теорија жанрова
5
4+2
8
Комуникација и култура
6
3+2
8
Менаџмент позоришне и музејске делатности
6
4+2
8
Изборни блок 5.
Менаџмент у издавачкој делатности, или
6
4+1
7
Менаџмент у ликовној и музичкој делатности
Изборни блок 6.
6
3+1
7
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Увод у културу звука, или
Право Европске уније

Теорије модерности
Односи с јавношћу
Увод у визуелну културу
Менаџмент у електронским медијима
Управљање истраживањем и развојем
Изборни блок 7
Кризни менаџмент, или
Управљање људским ресурсима
Завршни рад

7
7
7
8
8

4+2
3+4
4+3
4+2
4+2

9
9
9
7
8

8

5+3

8
10

П+В
104+56=
160

Укупно

240

Факултет за културу и медије, у саставу Универзитета и самостално, развија
сарадњу са више академских институција широм света, почев од оснивања до данас. Развој
оваквих односа не само да унапређује општи образовни ниво, већ нуди студентима и
могућност студирања у иностранству у оквиру атрактивних програма. Користећи
досадашњу сарадњу Универзитета и његових институција, Факултет за културу и медије у
заједничком раду наставља и сарадњу у оквиру основних академских студија на бази
потписаних уговора о сарадњи.
Б) Новинарство
Право уписа на Факултет за културу и медије, на студијском програму
Новинарство, на образовном програму основних академских студија имају свршени
средњошколци четвртог степена стручности уз полагање класификационог испита, који се
састоји од полагања општеобразовног теста из области културе и медија. Кандидати који
остварују испод 50 бодова укупно (бодови остварени на класификационом испиту и
бодови остварени по основу успеха у средњој школи) не могу се уписати у Школу, иако је
њихов број у распону о којем сваке године доноси одлуку Савет Факултета и Научнонаставно веће Факултета.
Основне академске студије на Факултету трају 8 семестра, односно 4 године.
Зимски семестар траје од 01. 10. до 15. 02. наредне године. Летњи семестар траје од 16. 02.
до 30. 09. Школска година траје 30 недеља (15 недеља у првом семестру и 15 недеља у
другом семестру)
Прва година студија има осам предмета који нуде студентима општа академска
(4), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (1).
Шест предмета су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један
(укупно 2) изборна предмета.
У другој години студија има осам предмета који нуде студентима општа
академска знања (1), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (4) и стручноапликативна знања (2). Шест предмета су обавезна, а из две групе по два предмета
студент бира по један (укупно 2) изборна предмета.
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У трећој години студија има осам предмета који нуде студентима теоријскометодолошка (2), научно-стручна (3) и стручно-апликативна знања (3). Шест предмета
су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један (укупно 2) изборна
предмета.
У четвртој години студија има шест предмета који нуде студентима теоријскометодолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (3). Обавезних пет
предмета, а из једне групе по два предмета, студент бира један изборна предмета.
По положеном последњем испиту, предвиђеним наставним планом и програмом
основних академских студија, студенти стичу звање: дипломирани новинар/журналиста
(дипл. новин./журнал.).
Перспективе новинара су: почетак професионалне каријере, оспособљавање за
стручан и руководећи рад, стручна критичност и одговорност, иницијативност и
самосталност у одлучивању и вођењу захтевнијих послова, и на тај начин допринос
развоју институције, установе или медија у области новинарства, односно целокупној
културалној и медијској сфери нашег друштва, наставак студирања на мастер академским
студијама, са отвореним даљим путем студирања на докторским студијама нашег или
других европских универзитета.
Диплома Факултета за академске студије је призната у земљи и иностранству.
Наставници Факултета за академске студије су компетентни научни радници и стручњаци
у својим областима, који су у сталном радном односу или су ангажовани по уговору.
Студенти Факултета за културу и медије Смер новинарство показују добре резултате у
раду, што је највећа награда професорима и менаџменту Факултета за културу и медије за
уложени труд. Стичу апликативна знања, што их чини способним да их спремно примене
у пракси. Овакав начин образовања студената на Факултету за културу и медије
представља допринос развоју новинарског занимања и струке и треба да резултира
ефективношћу и ефикасношћу на општем плану развоја и унапређења наше културе и
медија.
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ НОВИНАРСТВА
БРОЈ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕСТАР
ЧАСОВА
ЕСПБ
ОЦЕНА
Основи менаџмента
1
4+2
8
Историја културе и цивилизације
1
4+1
8
Савремени политички системи
1
4+1
8
Енглески језик 1
1
2+2
6
Комуникологија
2
4+2
8
Психологија ствралаштва
2
4+2
8
Изборни блок 1
Страни језик 1
- Француски језик
2
2+2
6
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 2
Социологија културе и уметности, или
2
3+1
8
Теорија уметности
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Маркетинг у медијима
Филозофија медија
Медијска аналитика
Енглески језик 2
Реторика и јавни наступ
Новинарство у штампи
Изборни блок 3
Страни језик 2
- Француски језик
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 4
Стилистика, или
Историја новинарства
Пословна информатика
Право интелектуалне својине
Теорије јавног мнења
Теорија жанрова
Књижевност и новинарство
Радио и ТВ новинарство
Изборни блок 5.
Историја српске културе, или
Уметност критике
Изборни блок 6.
Агенцијско новинарство, или
Креативно писање. читање и интерпретација

3
3
3
3
4
4

3+3
4+0
4+2
2+2
4+2
2+3

8
8
8
6
8
8

4

2+2

6

4

4+1

8

5
5
5
5
6
6

2+2
3+1
4+2
4+2
4+1
2+4

7
7
8
8
8
8

6

4+1

7

6

2+2

7

Теорије модерности
Односи с јавношћу
Увод у визуелну културу
Истраживачко новинарство
Дигиталне комуникације

7
7
7
8
8

4+2
3+4
4+3
2+4
4+2

9
9
9
7
8

8

5+3

8

Изборни блок 7

Текст и контекст, или
Интернет и нови медији
Завршни рад

10
П+В
99+61=
160

Укупно

240

Факултет за културу и медије, у саставу Универзитета и самостално, развија
сарадњу са више академских институција широм света, почев од оснивања до данас. Развој
оваквих односа не само да унапређује општи образовни ниво, већ нуди студентима и
могућност студирања у иностранству у оквиру атрактивних програма. Користећи
досадашњу сарадњу Универзитета и његових институција, Факултет за културу и медије у
заједничком раду наставља и сарадњу у оквиру основних академских студија на бази
потписаних уговора о сарадњи.
В) Односи с јавношћу
Право уписа на Факултет за културу и медије, на студијском програму Односи с
јавношћу, на образовном програму основних академских студија имају свршени
средњошколци четвртог степена стручности уз полагање класификационог испита, који се
састоји од полагања општеобразовног теста из области културе и медија. Кандидати који
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остварују испод 50 бодова укупно (бодови остварени на класификационом испиту и
бодови остварени по основу успеха у средњој школи) не могу се уписати на Факултет,
иако је њихов број у распону о којем сваке године доноси одлуку Савет Факултета и
Научно-наставно веће Факултета.
Основне академске студије на Факултету трају 8 семестра, односно 4 године.
Зимски семестар траје од 01. 10. до 15. 02. наредне године. Летњи семестар траје од 16. 02.
до 30. 09. Школска година траје 30 недеља (15 недеља у првом семестру и 15 недеља у
другом семестру)
Прва година студија има осам предмета који нуде студентима општа академска
(4), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (1).
Шест предмета су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један
(укупно 2) изборна предмета.
У другој години студија има осам предмета који нуде студентима општа
академска знања (1), теоријско-методолошка (1), научно-стручна (4) и стручноапликативна знања (2). Шест предмета су обавезна, а из две групе по два предмета
студент бира по један (укупно 2) изборна предмета.
У трећој години студија има осам предмета који нуде студентима теоријскометодолошка (2), научно-стручна (3) и стручно-апликативна знања (3). Шест предмета
су обавезна, а из две групе по два предмета студент бира по један (укупно 2) изборна
предмета.
У четвртој години студија има шест предмета који нуде студентима теоријскометодолошка (1), научно-стручна (2) и стручно-апликативна знања (3). Обавезних пет
предмета, а из једне групе по два предмета, студент бира један изборна предмета.
По положеном последњем испиту и одбрани завршног рада, предвиђеним
наставним планом и програмом основних академских студија, студенти стичу звање:
дипломирани комуниколог (дипл.комуник.).
Перспективе менаџера за односе с јавношћу су: почетак професионалне каријере,
оспособљавање за стручан и руководећи рад, стручна критичност и одговорност,
иницијативност и самосталност у одлучивању и вођењу захтевнијих послова и на тај
начин доприносу развоју институције или медијске установе, целокупне домаће
културалне и медијске сфере друштва, наставак студирања мастер академским студијама,
са отвореним даљим путем студирања на докторским студијама нашег или других
европских универзитета.
Диплома Факултета за академске студије је призната у земљи и иностранству.
Наставници Факултета за академске студије су компетентни научни радници и стручњаци
у својим областима, који су у сталном радном односу или су ангажовани по уговору.
Студенти Факултета за културу и медије Смер односи с јавношћу показују добре резултате
у раду, што је највећа награда професорима и менаџменту Факултета за културу и медије
за уложени труд. Стичу апликативна знања, што их чини способним да их спремно
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примене у пракси. Овакав начин образовања студената на Факултету за културу и медије
на Смеру односи с јавношћу представља допринос развоју пословних релација које треба
да резултирају ефективношћу и ефикасношћу на општем плану успешности домаћих
институција у сфери културе и медија.
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ – ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
БРОЈ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
СЕМЕСТАР
ЧАСОВА
ЕСПБ
ОЦЕНА
Основи менаџмента
1
4+2
8
Историја културе и цивилизације
1
4+1
8
Савремени политички системи
1
4+1
8
Енглески језик 1
1
2+2
6
Комуникологија
2
4+2
8
Психологија ствралаштва
2
4+2
8
Изборни блок 1
Страни језик 1
- Француски језик
2
2+2
6
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 2
Социологија културе и уметности, или
2
3+1
8
Теорија уметности
Маркетинг и јавност
3
3+3
8
Филозофија медија
3
4+0
8
Медијска аналитика
3
4+2
8
Енглески језик 2
3
2+2
6
Политички маркетинг
4
3+2
8
Социологија масовних комуникација
4
3+2
8
Изборни блок 3
Страни језик 2
- Француски језик
4
2+2
6
- Шпански језик
- Немачки језик
Изборни блок 4
Музика и комуникација, или
4
4+2
8
Историја комуницирања
Пословна информатика
5
2+2
7
Право интелектуалне својине
5
3+1
7
Теорије јавног мнења
5
4+2
8
Теорија жанрова
5
4+2
8
Оглашавање у медијима
6
3+2
8
Медијско право
6
3+1
8
Изборни блок 5.
Пословна кореспонденција, или
6
4+1
7
Медији и електронско образовање
Изборни блок 6.
Културни идентитет, или
6
4+2
7
Саморегулатива оглашавања
Теорије модерности
7
4+2
9
7
3+4
9
Односи с јавношћу
7
4+3
9
Увод у визуелну културу
8
4+2
7
Етика јавног комуницирања
8
4+2
8
Пословно комуницирање
Изборни блок 7
Корпоративни идентитет, или
8
5+3
8

ПР у кризним ситуацијама
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Завршни рад

10
П+В
103+57=
160

Укупно

240

Факултет за културу и медије, у саставу Универзитета и самостално, развија
сарадњу са више академских институција широм света, почев од оснивања до данас. Развој
оваквих односа не само да унапређује општи образовни ниво, већ нуди студентима и
могућност студирања у иностранству у оквиру атрактивних програма. Користећи
досадашњу сарадњу Универзитета и његових институција, Факултет за културу и медије у
заједничком раду наставља и сарадњу у оквиру основних академских студија на бази
потписаних уговора о сарадњи.
МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
Право уписа на Факултет за културу и медије, на студијском програму Управљање
у култури и медијима, новинарству и односима с јавношћу, на образовном програму
мастер академских студија имају свршени студенти основних академских студија.
За упис на мастер академске студије могу да се пријаве кандидати који имају
диплому Факултета за културу и медије и сродног факултета у трајању од четири
године са просечном оценом 8 (осам).
Студенти који су завршили основне студије на сродним факултетима друштвенохуманистичког смера у трајању од четири године и просеком оцена мањим од 8 (осам) ,
полажу квалификационе испите из 2 (два) предмета према свом избору од понуђених 4
(четири) – Комуникологија, Стилистика и реторика, Маркетинг у култури и медијима,
Интеркултурни менаџмент.
Студенти који нису завршили сродни факултет, а имају најмање просек оцена 8
(осам), одобрава се упис уз полагање 3 (три) допунских испита према сопственом
избору од понуђених 4 (четири) – Комуникологија, Стилистика и реторика, Маркетинг у
култури и медијима, Интеркултурни менаџмент.
Студенти који нису завршили основне академске студије на сродним
факултетима и просеком мањим од 8 (осам), може се одобрити упис уз полагање
квалификационих и допунских испита, два предмета према свом избору од понуђених
три (три) – Новинарство у штампи, Односи с јавношћу, Менаџмент у медијима; као и 3
(три) предмета од понуђених 5 (пет) – Комуникологија, Стилистика и реторика,
Маркетинг у култури и медијима, Теорија јавног мнења, Интеркултурни менаџмент.
Студент треба да потврди знање енглеског језика било да приложи важећи
сертификат или да полаже пред Комисијом. Комисију чине три професора енглеског
језика Универзитета. Комисија може да на основу увида у Уверење о положеним
испитима призна положене испите из енглеског језика и ослободи студента полагања
теста.
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Студент, такође, треба да докаже да зна да користи савремене рачунарске
оперативне системе, пре свега МS Office. Може да приложи важећи сертификат или да
покаже знање пред Комисијом. Комисију чине три професора из области информатике
са Универзитета. Комисија може да призна положене испите на основу увида у Уверење
о положеним испитима и ослободи студента полагања теста.
Мастер академске студије на Факултету трају 2 семестра, односно 1 годину. Зимски
семестар траје од 01.10. до 15.02. наредне године. Летњи семестар траје од 16.02. до 30.09.
Школска година траје 30 недеља (15 недеља у првом семестру и 15 недеља у другом
семестру).
Студије имају шест предмета и и завршни мастер рад, који нуде студентима општа
академска (1), теоријско-методолошка (2), научно-стручна (2) и стручно-апликативна
знања (1). Предмети су обавезни и изборни.
Листа обавезних предмета (5 предмета; 38 ЕСПБ), изборних предмета два, од којих
се бира један (1 предмета; 7 ЕСПБ), студијски истраживачки рад (5 ЕСПБ) и завршни
мастер рад (10 ЕСПБ).
По положеном последњем испиту и одбрани завршног мастер рада, предвиђеним
наставним планом и програмом мастер академских студија, студенти стичу следећа звања:
- мастер културолог (маст. културол.)
- мастер комуниколог (маст. комуник.)
- мастер новинар/журналиста (маст. новин./журнал)
Додатком дипломе прецизира се специјализација за области менаџмента у култури
и медијима, новинарство и односе с јавношћу, односно нивои и врсте знања.
Перспективе
мастера
културолога,
мастер
комуниколога
и
мастер
новинара/журналисте су: почетак професионалне каријере или наставак са новим вишим
знањима, оспособљавање за стручан и руководећи рад, стручна критичност и
одговорност, иницијативност и самосталност у одлучивању и вођењу захтевнијих
послова, и на тај начин доприносу развоју институције или установе у сфери културе и
медија, затим целокупне домаће пословне културалне и медијске сфере, као и наставак
студирања на докторским студијама нашег или других европских универзитета.
Диплома Факултета за завршене мастер академске студије призната је у земљи и
иностранству. Наставници Факултета за мастер академске студије су компетентни научни
радници и стручњаци у својим областима, који су у сталном радном односу или су
ангажовани по уговору. Студенти Факултета за културу и медије на мастеракадамским
студијама показују добре резултате у раду, што је највећа награда професорима и
менаџменту Факултета за културу и медије за уложени труд. Стичу апликативна знања,
што их чини способним да их спремно примене у пракси.
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Такав начин образовања студената на Факултету за културу и медије којем сви
доприносимо, погодује развоју пословних односа у сфери културе и медија који треба да
резултирају ефективношћу и ефикасношћу на општем плану добробити нашег друштва.
НАСТАВНИ ПЛАН
ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ – МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, БЕОГРАД
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: УПРАВЉАЊЕ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА, НОВИНАРСТВУ И
ОДНОСИМА С ЈАВНОШЋУ
БРОЈ
НАЗИВ ПРЕДМЕТА
ЕСПБ
ОЦЕНА
СЕМЕСТАР
ЧАСОВА
1. Културна политика и културна акција
I
3+2
8
2. Методологија примењених истраживања
I
4+1
7
3. Медијски систем Србије
I
3+2
6
4. Комуникационе стратегије
II
3+2
9
Модул културе и медија
5. Култура и нови медији
II
3+2
8
Изборни блок 1.
II
3+2
7
6. а) Односи са медијима
6. б) Глобализација и култура
Модул новинарства
5. Новинарство у конфликтиним и кризним
II
3+2
8
ситуацијама
Изборни блок 1.
II
3+2
7
6. Култура графичког комуницирања
6а. Геополитика и медији
Модул односа с јавношћу
5. Маркетинг у уметности
II
3+2
8
Изборни блок 1.
II
3+2
7
6. Етика, мотивација, комуникација
6а. Семиотика аудио-визуелних медија
7. Студијски истраживачки рад
II
10+0
5
8. Дипломски завршни рад
10
29+11=40
40x15=600
Укупно
60

Факултет за културу и медије је у саставу Универзитета развија сарадњу са више
академских институција широм света, почев од самог оснивања до данас. Развој оваквих
односа не само да унапређује општи образовни ниво, већ нуди студентима и могућност
студирања у иностранству у оквиру атрактивних програма.
Користећи досадашњу сарадњу Универзитета и његових институција, Факултет за
културу и медије у заједничком раду наставља и сарадњу у оквиру мастер академских
студија на бази потписаних уговора о сарадњи.
Програм мастер академских студија усклађен је са савременим светским токовима
и стањем струке и науке на пољу друштвено-хуманистичких наука и области културе и
медија. Упоредив је са више студијских програма мастер академских студија познатих
и признатих универзитета, пре свега у Европи.
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Програм нуди студентима најновија научна и стручна сазнања из области наука у
сфери културе и медија. Програм је целовит и свеобухватан.
Програм је усклађен с акредитованим програмима следећих установа како у
класичном облику студирања тако и у студирању на даљину, од који су:






University of Sussex
University of Westminster
Redford University
Универзитет у Љубљани
Филозофски факултет у Ријеци – Одсјек за културалне студије

Програм је формално и структурно усклађен са утврђеним предметноспецифичним стандардима за акредитацију.
Програм је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања
студија, стицање дипломе и начина студирања.
Факултет за културу и медије прати савремене технологије, развој информационих
система и нових метода за стицање знања. Своје програме стално прилагођава новим
токовима и на тај начин развија наставу кроз коју се студенти оптимално припремају за
будуће пословне и животне подухвате.
Развој науке и технологије, регионални друштвено-економски развој и
трансформација институционалног и образовног система у европском подручју, подстакли
су како развој науке и технологије у Републици Србији тако и потребу за
трансформацијом постојећег образовног система, чији је део Факултет за културу и
медије.
Остварена достигнућа примењених наука условљавају трансформацију образовног
процеса и садржаја како би се омогућило континуирано и благовремено стицање сазнања у
динамичним условима њихове евалуације.
ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ
Студијски програм докторских студија културе и медија чине два модула:



Културолошки и
Комуниколошки

Овако конципиране докторске студије представљају природни наставак студијских
програма који се реализују на нижим нивоима студија Факултета за културу и медије –
основне и мастер академске студије менаџмента културе и медија, односи с јавношћу и
новинарство.
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Теорија културе (1 и 2) и Теорија комуникације (1 и 2), који се изучавају на првој и
другој години докторских студија, представљају два обавезна главна предмета на
модулима и уједно линију теоријског диверсификовања и модуларности.
Групу обавезних заједничких предмета и на културолошком и на комуниколошком
усмерењу чини група предмета посредством којих се указује на интеракције
културолошког и комуниколошког корпуса: Методологија научног истраживања у
култури и медијима, Студије модерног дискурса 1 и Студије модерног дискурса 2.
Принцип модуларности односно посебног усмерења у оквиру јединственог
студијског програма обезбеђен је са по 4 изборна блока који су различити за сваки модул.
Изборна подручја на модулу културолошког усмерења нуде следеће изборне
предмете:
-

Интердисциплинарност савремене уметности и медија,
Савремене теорије управљања културом,
Европска цивилизација,
Персоналистичка антропологија,
Семиологија,
Епистемиологија културе,
Теорија визуелне културе,
Синкретизам и мултимедијалност,
Коресподенција аудио-визуелних средстава у медијима,
Међународноправна заштита културног и природног наслеђа,
Право и стваралаштво,
Визуелни стандарди,
Креативне индустрије,
Управљање уметничком каријером у извођачким уметностима,
Интегрисане маркетинг комуникације у култури.

Изборна подручја на модулу комуниколошког усмерења имају следеће изборне
предмете:
-

Интердисциплинарност савремене уметности и медија,
Геополитика идентитета,
Европска цивилизација,
Персоналистичка антропологија,
Семиологија,
Епистемиологија културе,
Теорија визуелне културе,
Синкретизам и мултимедијалност,
Међународноправна заштита културног и природног наслеђа,
Култура електронске комуникације,
Теорија визуелне комуникације,
Управљање односима с јавношћу,
Језик и стил у савременом новинарству.
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Трећа година студија у потпуности је оријентисана на индивидуални менторски рад
са кандидатом на пројекту, експликацији и изради докторске тезе из области
културолошких и комуниколошких наука.
Програм докторских студија културе и медија садржи 20 предмета, од тога: 4
обавезних главних, 3 обавезнa заједничкa и 15 изборних предмета на модулу
Културолошке науке односно 13 изборних предмета на модулу Комуниколошке науке.
Даља објашњења у вези са предметима и наставом налазе се у приложеним табелама.
По положеном последњем испиту, након спровођења самосталног истраживачког
рада, израде и јавне одбране докторске дисертације, студенти стичу следеће звање: доктор
наука – културолошке науке/комуникологија.
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм
докторских студија
МОДУЛ: КУЛТУРОЛОШКЕ НАУКЕ
Р.Б.

1

Ш. П.

ТКУ1
МНИ

2
ИУМ
3
4

5

6
7
8
9

СТК
СМД1
ПАН
СЕМ
ЕПК
ТВК

Семестар

Статус
предмета

ПРВА ГОДИНА
1
Обавезни
главни
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ
1
Обавезни
ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ И
заједнички
МЕДИЈИМА
ИЗБОРНИ БЛОК 1
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
1
Изборни
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА
САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ
1
Изборни
УПРАВЉАЊА КУЛТУРОМ
ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА
1
Изборни
СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ ДИСКУРСА 2
Обавезни
1
заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 2
ПЕРСОНАЛИСТИЧКА
2
Изборни
АНТРОПОЛОГИЈА
СЕМИОЛОГИЈА
2
Изборни
ЕПИСТЕМИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ
2
Изборни
ИЗБОРНИ БЛОК 3
ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ
2
Изборни
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 1

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

СИР

1

0

4

8

1

0

6

10

1

0

7

12

1

0

7

12

1
1

0
0

7
4

12
8

1

0

6

10

1
1

0
0

6
6

10
10

1

0

7

12

СИМ

СИНКРЕТИЗАМ И
МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ

2

Изборни

1

0

7

12

КАС

КОРЕСПОДЕНЦИЈА АУДИОВИЗУЕЛНИХ ИЗРАЖАЈНИХ
СРЕДСТАВА У МЕДИЈИМА

2

Изборни

1

0

7

12

МЗК

МЕЂУНАРОДНОПРАВНА
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ И
ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

2

Изборни

1

0

7

12

10

11

12

Назив предмета

60
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13
14
15
16
17

ТКУ2
СМД2
ПС
ВС
КИ
УУК

18
19

ИМК
СИР

ДРУГА ГОДИНА
3
Обавезни
главни
СТУДИЈE МОДЕРНОГ ДИСКУРСА 3
Обавезни
2
заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 4
ПРАВО И СТВАРАЛАШТВО
3
Изборни
ВИЗУЕЛНИ СТАНДАРДИ
3
Изборни
КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
3
Изборни
УПРАВЉАЊЕ УМЕТНИЧКОМ
3
Изборни
КАРИЈЕРОМ У ИЗВОЂАЧКИМ
УМЕТНОСТИМА
ИНТЕГРИСАНЕ МАРКЕТИНГ
3
Изборни
КОМУНИКАЦИЈЕ У КУЛТУРИ
САМОСТАЛНИ ИСТРАЖИВАЧКИ 4
Обавезни
РАД
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 2

1

0

6

8

1

0

6

10

1
1
1
1

0
0
0
0

5
5
5
5

12
12
12
12

1

0

5

12

0

0

20

30
60

20

ПДТ

21

ОДБ

ПРИПРЕМА ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ
ОДБРАНА ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ

ТРЕЋА ГОДИНА
5
Обавезни
главни
6
Обавезни
главни

0

0

20

30

0

0

20

30
60

МОДУЛ: КОМУНИКОЛОШКЕ НАУКЕ
Р.Б.

1

Ш.П.

ТКО1
МНИ

2
ГИД

3
4
5

6
7
8

9
10

ИУМ
1
ЕЦ

Назив предмета

Семестар

Статус
предмета

ПРВА ГОДИНА
ТЕОРИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ 1
1
Обавезни
главни
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ
1
Обавезни
ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ И
заједнички
МЕДИЈИМА
ИЗБОРНИ БЛОК 1а
ГЕОПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА
1
Изборни
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ
МЕДИЈА
ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Часова активне наставе

ЕСПБ

П

В

СИР

1

0

4

8

1

0

6

10

1

0

7

12

1

Изборни

1

0

7

12

1

Изборни

1

0

7

12

И

СМД1

СТУДИЈE МОДЕРНОГ ДИСКУРСА
1
ИЗБОРНИ БЛОК 2a

2

Обавезни
заједнички

1

0

4

8

ПАН

2

Изборни

1

0

6

10

СЕМ

ПЕРСОНАЛИСТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
СЕМИОЛОГИЈА

2

Изборни

1

0

6

10

ЕПК

ЕПИСТЕМИОЛОГИЈА КУЛТУРЕ

2

Изборни

1

0

6

10

ТВК

ИЗБОРНИ БЛОК 3а
ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ

2

Изборни

1

0

7

12

2

Изборни

1

0

7

12

СИМ

СИНКРЕТИЗАМ
МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ

И
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Сврха докторских студија је у заокруживању образовног процеса у специфичној
области наука о медијима, култури и комуникацији, утолико што се кандидатима нуде
продубљенија сазнања и савремене методе којима се они усмеравају у правцу
усавршавања способности за самосталан научни рад. У ту сврху извршен је избор
предмета чије познавање је неопходно за кандидате намерне да се проблемима медија,
културе и комуникације баве на научно-истраживачки начин. Програм је конципиран у
евидентној интердисциплинарној умрежености на распону од филозофије језика,
социологије, историје и политикологије, до медиологије, културологије и комуникологије,
што значи две ствари: да његово похађање тражи одговарајућу припрему из ових области,
и друго, да својом реализацијом оспособљава кандидате за интердисциплинарни рад. У
том смислу, програм има пуно оправдање на Факултету за културу и медије.
Сврха програма је, дакле, да осмишљеним системом модула и курсева најпре
мапира област рада кандидата, будућих истраживача, да им предочи најзначајнија
достигнућа у њима и укаже на њихов значај, а тиме и да им омогући да осмисле сопствена
интересовања и постепено се оспособе за самостални научно-истраживачки, критички и
педагошки рад према стандардима који су примерени нивоу докторских студија.
Друштвена важност и сврсисходност програма је да обезбеди академско образовање највишег степена и створи компетентне научно-истраживачке и педагошке кадрове у
домену наука о медијима и комуникацији, као и за област стварања стратегија развоја у
култури односно стратегије образовања и научног развоја ових области.
Основни циљ студијског програма је развој знања и истраживачких метода
заснованих на најактуелнијим теоријама као и образовање истраживача, аналитичара и
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теоретичара у области културе и медија. Овај програм докторских студија има циљ да у
области културолошких и комуниколошких наука створи научно квалификоване
истраживаче који ће бити оспособљени да врше самостална, оригинална и научно
релевантна истраживања. Тако дефинисани циљ докторског програма је део остварења
мисије Универзитета, исказане у преамбули његовог Статута.
Уз основне, студијски програм има следеће посебне циљеве:
 школовање стручњака, способних да критички истпитују постојећа и стварају
нова знања о теоријским претпоставкама и законима културне и медијске
праксе;
 развој научно-истраживачке делатности у области културе и медија и њено
повезивање са наставом на свим нивоима студија;
 научна афирмација различитих достигнућа праксе културе и медија, посебно
оних које настају у условима друштвене транзиције;
 стварање услова за систематско увођење научно-истраживачког приступа у
културним и медијским делатностима.
Предвиђени модули студенте постепено уводе у смислено, научно утемељено
теоријско бављење различитим областима културе и медија. Курикулумом и садржајем
предмета, организацијом, вођењем и оцењивањем студијско-истраживачког рада студената
обезбеђује се стицање највишег степена знања из културе и медија, односно
културолошких и комуниколошких наука.
Стицање потребних способности обезбеђује се уношењем у курикулум већег броја
предмета из области културолошких и комуниколошких наука, како би се студенти
оспособили за истраживања за дисертацију и каснији рад у одређеном запослењу.
По завршетку студијског програма компетенције кандидата чине:
– способност за самосталан научно-истраживачки рад;
– за проблемско и теоријско промишљање теоријских становишта;
– за писање радова и усмено излагање и анализу на одговарајућем академском
нивоу и научном концепту студија;
– идентификација и дефинисање значајних проблема медија и културе и њихово
позиоционисање у оквирима области интересовања повезано са савременим стањима и
блиским научним дисциплинама;
– индивидуално, самостално и иновативно промишљање о теоријама, идејама и
проблемима у датој области;
– активно учешће у критичким дебатама у области друштвених наука које су
директно или индиректно везане како за проблеме медија и културе, тако и за проблеме
теорије дискурса;
– критика и интерпретација радова, текстова и књига из области медијa, културе и
комуникологије.
Модерно заснован програм докторских студија представља гаранцију да ће
студенти по његовом завршетку постати престижни аналитичари и истраживачи
вредности, друштвених токова, култоролошких и комуниколошких феномена,
непознаница и целине духа времена.
19

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

Програмски садржаји образовне институције која се развија на принципима
Болоњског процеса, у оквиру Факултета за културу и медије јесу савременији, стручнији
и „употребљивијиˮ у пракси, јер укључују нове приступе изучавању дисциплина
базираних на вежбама у већем фонду, практичном оспособљавању и обавезној пракси у
медијској установи или институцији уз израду завршног рада у виду пројективног задатка.
Тиме се ствара институционална основа за школовање менаџера и новинара у складу са
савременим динамичким процесима у сфери културе и медија, актуелним не само у
Европи него и у свету.
Иновирањем наставног плана у оквиру свих студијских програма на Факултету за
културу и медије, осавремењен је систем студирања, створени су услови за систематско и
квалитетно образовање студената, уз посебно наглашавање практичног рада, а све то у
главном граду који је центар културолошког и медијског деловања и догађања, који
поседује читав спектар универзитета, факултета и других редовних високо образовних
институција. Савременим едукативним садржајима желимо да подстакнемо одговорност
студената у условима ефикаснијег и квалитетнијег студирања.
Посебно настојимо да обезбедимо одговорност наставника у повезивању наставних
садржаја са циљевима унапређивања и осавремењивања струке у складу са светским
трендовима науке и праксе у сфери културе и медија. Заснивањем оваквог система у
школовању посленика у области културе и медија тежимо ка успостављању контаката и
сарадње са стручњацима из разноврсних мултидисциплинарних области које подразумева
област културе и медија, ради задовољења потреба за континуираном надградњом већ
стечених знања.
Промене у организацији, реализацији наставе, начину полагања испита, начину
оцењивања, начину припреме испита, вежби и учествовања студената у њима, задатак је
на коме сви запослени на Факултету за културу и медије већ раде. Тиме тежимо да
благовремено омогућимо флексибилност образовног процеса и да наши студенти
благовремено стичу и преносе знања и искуства, а не да у томе касне у односу на друге
институције у Европи. На тај начин студенти стичу богата знања и вештине који су пандан
светским достигнућима у области струке, науке и образовања, толико актуелна да су више
него потребна за примену у културалној и медијској пракси нашег друштва.
Наставни програм сваког предмета у наставном плану Факултета за културу и
медије уређен је према систему бодова заснованом на принципима Болоњског процеса
односно систему ЕСПБ. Сваки предмет носи одговарајући број кредита, што смо
публиковали у наставном плану и програму како бисмо били у прилици да информацију о
томе понудимо нашим студентима по захтеву одговарајућих тела иностраних
универзитета, уколико желе да тамо наставе студије или нострификују диплому. Тиме
унапред омогућујемо студентима, професорима и административним радницима
Факултета ефикасну мобилност на европском нивоу. На тај начин би били у прилици да
следе инострана достигнућа у развоју струке, науке, технике и технологије мултимедија и
подрже стварање стручњака за вођење бизниса и операционализацију радних задатака на
свим нивоима у институцијама културе, у медијским установама различитих врста
делатности и свих облика власништва, која послују у различитим окружењима.
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Стандард 1: Стратегија обезбеђења квалитета
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 1
О квалитету образовног процеса Факултета за културу и медије старају се
Наставно-научно веће као стручни орган Факултета, Савет Факултета као орган власника,
декан факултета као орган руковођења, продекан за наставу, продекан за студије II и III
степена и науку, наставно особље, ненаставно особље и студенти, одговарајуће комисије и
тела, као што су: Комисија за контролу квалитета, Комисија за контролу квалитета
научног рада, Комисија за упис студената, Дисциплинска комисија и други одговарајући
органи, комисије, одбори и тела формирани у складу са Статутом Факултета на нивоу
Универзитета.
Наставно-научно веће Факултета доноси наставни план и програм и прати његово
остваривање, одлучује о избору у звање наставника и о нострификацији диплома, доноси
план издавања уџбеника и друге литературе, доноси план и распоред наставних и
ваннаставних активности на Факултету и обавља друге послове који су утврђени Статутом
Факултета за културу и медије.
Факултетом управљају Савет факултета као орган власника и декан факултета као
орган руковођења. Савет факултета доноси Статут и друга општа акта, утврђује пословну
политику Факултета, доноси годишњи програм рада Факултета и обавља друге послове
ван делокруга наставног процеса, а који су у интересу раста и развоја Факултета.
Декан факултета доприноси одржавању и повећању квалитета образовног процеса
тако што организује, руководи радом и води пословање Факултета, представља и заступа
Факултет и стара се и одговара за законитост његовог рада. Декан факултета је одговоран
за остваривање образовне делатности, доношење и остваривање Годишњег програма рада
Факултета, подношење Извештаја о реализацији наставе и испита, односно образовног
процеса, и друго.
Запослени на Факултету за културу и медије спроводе поступак самовредновања и
оцењивања квалитета својих студијских програма, наставе и услова рада, и то на начин и
по поступку прописаним посебним правилником који је донео Сенат Универзитета у
складу са Законом о високом образовању. Самовредновање се спроводи сваке треће
године. У поступку самовредновања разматра се и оцена студената. Утврђује се стратегија
обезбеђења квалитета у Систему квалитета Универзитета, из којег произилази њено
опредељење за континуиран и систематски рад на унапређењу квалитета.
Стратегија обезбеђења квалитета садржи: опредељење Факултета да непрекидно и
систематски ради на унапређењу квалитета својих програма; спроводи мере за обезбеђење
квалитета; субјекте обезбеђења квалитета као што је Комисија за контролу квалитета,
Студентски парламент, остало запослено наставно и ненаставно особље, институције ван
система Факултета; права и обавезе субјеката обезбеђења квалитета у поступку
обезбеђења квалитета; области обезбеђења квалитета као што су студијски програми,
настава, истраживање, вредновање студената, уџбеници и литература, ресурси, ненаставна
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подршка, процес управљања и организовања; опредељење за изградњу организационе
културе квалитета; повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности.
Факултет за културу и медије непрекидно и систематски прати и мери ефикасност
образовног и наставног процеса кроз праћење, мерење и спровођење мера за унапређење
квалитета студијских програма, наставног процеса, процеса одржавања испита, оцењивања
и вредновања студената, избора наставника и сарадника и њиховог рада, рада
административних радника и руководства факултета, уџбеника и друге литературе
неопходне за припрему испита, просторних, техничких и технолошких ресурса,
управљања и организације (што се може видети из прилога у оквиру стандарда). У
припреми и реализацији наведених процеса учествују сви запослени и студенти. Контрола
квалитета се спроводи континуирано на свим нивоима организације. Кључни учесник тог
процеса је студент.
Мере за побољшање квалитета увек се спроводе уколико је образовни процес
реализован испод траженог и постављеног нивоа квалитета. На тај начин постајемо свесни
недостатака који се појављују у пословању и у прилици смо да благовремено утичемо на
њихово превазилажење. Трудимо се да унапређујемо образовни процес, иако није
реализован испод нивоа квалитета. То значи да сврха провере квалитета укључује
одржавање предвиђеног нивоа квалитета наставног процеса и, по могућству, његово
унапређење и подизање на знатно виши ниво.
Стратегију обезбеђења квалитета доноси орган управљања високошколске установе
на предлог органа пословођења. Стандарди у настави, уџбеницима и испитима који су
усвојени од стране Савета Универзитета, били су основни документ из којег је, до
усвајања Система квалитета Универзитета, произилазило опредељење Факултета за
културу и медије за континуираним и систематским радом на унапређењу квалитета.
Усвајањем Система квалитета на Универзитету према међународним стандардима
квалитета и контроле квалитета који се постављају пред образовне институције, документа
Система квалитета међу којима је и Стратегија обезбеђења квалитета, постаје основа на
којој Факултет за културу и медије обезбеђује квалитет.
Документа Система квалитета Универзитета су доступна јавности преко Интернет
странице (сајта) Факултета, што значи да се Стратегија обезбеђења квалитета објављује и
промовише у самој установи и у јавности. Факултет за културу и медије периодично
преиспитује и унапређује Стратегију обезбеђења квалитета. То ће бити примаран задатак
Факултета у области обезбеђења квалитета у будућем периоду. Кључни учесници тог
процеса су сви запослени, Комисије за контролу квалитета Факултета и Универзитета и
Студентски парламент.
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б) SWOT анализа Стандарда 1 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:

С Л А Б О С Т И:

- Квалитетно конципирана документација

- Недовољно интересовање дела запослених

која се односи на Стретегију управљања
квалитетом; (+++)
- Успешно спроведена реакредитација
Факултета и студијских прогама основних
академских и мастер кадемских студија.
(+++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:

када је реч о примени система квалитета; (+)
- Недовољна ажурност у реализацији

програма обуке и тренинга запослених у
делу обезбеђења спровођења система
квалитета на Факултету за наставнике,
асистенте и остало административно
особље. (+)
О П А С Н О С Т И:

- Континуирано унапређивање система

- Акредитација сродних високошколских

обезбеђивања квалитета; (++)
- Укључивање што већег броја наставника и
сарадника у едукативне семинаре посвећене
обезбеђивању квалитета; (++)
- Организација округлих столова или панел
дискусија у циљу упознавања економске
јавности, али и шире са функционисањем
система управљања квалитетом на
Факултету; (+)
- Све наглашенији захтеви официјелних
државних органа за квалитетом на
високошколским установама; (+)
- Снажнији нагласак на развијањe културе
квалитета образовања и рада на Факултету.
(+)

институција које не испуњавају у
потпуности стандарде; (++)
- Економска, социјална и политичка
нестабилност у земљи, која се негативно
одражава и на систем управљања
квалитетом. (++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 1
Факултет за културу и медије утврђује Стратегију обезбеђења квалитета, која је
саставни део Система квалитета Универзитета, и из којег произилази опредељење за
континуиран и систематски рад на унапређењу квалитета.
Документи Система квалитета Универзитета су доступни јавности путем интернет
странице факултета и Универзитета, што значи да се Стратегија обезбеђења квалитета
објављује и промовише у оквиру самог Факултета као и у јавности.
Факултет за културу и медије и даље ће периодично преиспиивати и унапређивати
Стратегију обезбеђења квалитета. То је примарни задатак у области обезбеђења квалитета
у будућем периоду. Кључни учесници тог процеса су сви запослени, Комисије за контролу
квалитета Факултета и Универзитета и Студентски парламент.
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г) Показатељи и прилози за Стандард 1
Прилог 1.1. Стратегија обезбеђења квалитета
Прилог 1.2. Мере и субјекти обезбеђења квалитета
Прилог 1.3. Акциони план за спровођење стратегије и одлуке о његовом усвајању и
допунама (уколико их је било).
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Стандард 2: Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 2
Факултет за културу и медије утврђује начине (стандарде) и поступке за обезбеђење
квалитета свог рада, који су доступни јавности.
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета рада Факултета за културу и медије
саставни су део докумената Система квалитета Универзитета, који се промовишу и
објављују у самој установи и у јавности путем сајта Универзитета и Факултета за културу и
медије.
Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минимални ниво квалитета рада
Факултета за културу и медије. Стандарди за обезбеђење квалитета дефинисани су у
Годишњем програму рада и Извештају о реализацији Годишњег програма рада, а по
усвајању Система квалитета Универзитета његов су саставни део.
Стандарди за обезбеђење квалитета садрже минималан ниво квалитета:
1. рада на предмету,
2. наставе (стандарди одржавања предавања, стандарди садржаја предавања,
стандарди метода предавања, стандарди понашања наставника на предавањима, стандарди
одржавања вежби и осталих метода наставе, стандарди садржаја вежби и осталих метода
наставе, стандарди метода вежби и осталих метода рада у настави, стандарди понашања
наставника и сарадника на вежбама и осталим методама наставе,
3. семинарског рада,
4. завршног рада,
5. студијског истраживачког рада,
6. уџбеника, другог наставног и испитног материјала (предмет стандарда, обим
уџбеника, другог наставног и испитног материјала, структура уџбеника, другог наставног и
испитног материјала, стил уџбеника, другог наставног и испитног материјала, графички
изглед рукописа уџбеника, другог наставног и испитног материјала),
7. оцењивања студената (стратегија оцењивања студената, елементи и методи
оцењивања, спровођење оцењивања).
Поступци за обезбеђење квалитета се утврђују посебно за сваку област обезбеђења
квалитета и њима се на детаљан начин уређује поступање субјеката у систему обезбеђења
квалитета Факултета. Поступци за обезбеђење квалитета су дефинисани посебним
Правилником – Стандарди и процедуре за обезбеђење квалитета наставног процеса:
1. упутство за израду плана рада на предмету, и то:
а) сврха плана рада на предмету,
б) садржај и форма плана рада на предмету;
2. поступак доношења, евалуације и контроле плана рада на предмету;
3. процедура контроле квалитета наставе;
4. упутство за израду семинарског рада (циљеви израде семинарског рада, тема
семинарског рада, садржај семинарског рада, форма семинарског рада);
5. процедура израде и одбране семинарског рада;
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6. процедура за студијски истраживачки рад;
7. упутство за израду завршног рада на студијама првог и другог степена (циљеви
завршног рада, тема завршног рада, садржај завршног рада, форма завршног рада);
8. процедура пријаве, израде и одбране завршног рада на студијама првог и другог
степена; 9. процедура контроле квалитета пријаве, израде и одбране завршног рада на
студијама првог и другог степена;
10. процедура израде и контроле квалитета уџбеника, другог наставног и испитног
материјала;
11. процедура контроле квалитета оцењивања.
Након доношења Стандарда и поступака за обезбеђење квалитета од стране Сената
Универзитета на предлог Комисије за контролу квалитета, Правилник је усаглашен са
њима.
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета доступни су наставницима,
студентима и јавности путем веб странице Универзитета. Стандарди и поступци за
обезбеђење квалитета периодично се преиспитују и унапређују.
На Факултету за културу и медије управљало се квалитетом укупног образовног
процеса кроз: планирање активности у оквиру Годишњег програма рада, праћење
реализације планираних активности, кроз израду Извештаја о реализацији Годишњег
програма рада, односно реализацији наставе, испита и других планом постављених
задатака у оквиру наставног и свеукупног образовног процеса.
Годишњи програм рада служи као стандард контроле, циљ којем се тежи кроз
реализацију, док Извештај о реализацији Годишњег програма рада представља основ за
контролу и одговор на питање колико је планирано, а колико остварено и како и на који
начин је исто реализовано. Одређивањем одступања односа планирано-остварено,
анализира се степен квалитета реализованог образовног процеса и квалитета реализације,
што је увод за припрему мера за корекцију одступања на доле.
Структура Годишњег програма рада Факултета за културу и медије за сваку
школску годину садржи број уписаних студената, анализу остваривања наставног плана и
програма, материјално-техничке услове за рад факултета, распоред одржавања наставе,
распоред одржавања испита, стручне, ваннаставне активности, рад Научно-наставног већа
Факултета, финансијско пословање факултета.
1. Број уписаних студената
Број уписаних студената се уноси у Годишњи програм рада као планска величина, а
прегледа броја уписа студената се ради након уписа студената у прву и другу годину,
односно трећу након уписа и четврту након свих редовних и ванредних испитних рокова
у тој школској години.
Уписани број студената на прву годину студија увек је у складу са акредитованом
квотом, одлуком Савета факултета и Универзитета за ту школску годину. Према
досадашњем искуству, број предвиђен по конкурсу се достигне; између 80 и 90 процената
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укупног броја студената прве године стекне услов и упише другу годину студија. Упис на
трећу годину је у оквирима плана, а број апсолвената је приближан броју студената треће
године. На основу тако пројектованих података планира се образовни процес за наредну
школску годину.
2. Остваривање наставног плана и програма
Реализација Наставног плана одвија се у два семестра – зимском и летњем, по
унапред усвојеном календару активности. Почетак зимског семестра планира се за 1.
октобар, а завршетак за половину фебруара. Летњи семестар планира се да почне
половином фебруара и да траје до краја септембра.
Јануарско-фебруарски испитни рок за студенте прве и друге године увек је био
предвиђен за период после божићних празника (после 9-10. јануара). Планирано је, такође,
да јануарско-фебруарски испитни рок траје до краја прве декаде фебруара, бар недељу
дана до почетка летњег семестра, како би се студенти одморили и припремили за наставу у
летњем семестру.
Почетак наставе у летњем семестру у протеклим школским годинама планиран је за
средину фебруара, а њен завршетак за крај маја или почетак јуна
Пролећни распуст је у време првомајских и ускршњих празника. Пре тог периода
увек се планира одржавање априлског испитног рока. Апсолвентски испитни рокови
планирају се у сваком месецу мимо редовних рокова.
Протеклих школских година почетак јунског испитног рока планиран је за средину
јуна, а његов завршетак за почетак јула.
Између јунског и септембарског рока студенти имају одмор. У летњи распуст
рачуна се време одмора и време септембарског и октобарског рока, тј. период до 30.
септембра.
Септембарски рок се увек планира за период између последње декаде августа и
друге декаде септембра, како би се октобарски испитни рок завршио до почетка школске
године. У случају када се одобравају ванредни рокови, упис друге године и настава у
другој години померају се за недељу-две и почињу средином октобра.
Консултације се планирају за сваки семестар, при чему се чине напори да се време
консултација не мења у току године.
Наставни план прати одговарајући Наставни програм. У Наставном програму који
је део Наставног плана и програма обавезно су навођени: циљ предмета, структура
предмета, начин провере знања, наставник, литература, фонд часова. Наставни план и
програм је припремљен према захтевима Стандарда у настави, уџбеницима и испитима.
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3. Материјално-технички услови за рад Факултета
За реализацију Наставног плана и програма планирани су одговарајући просторни
капацитети.
Просторије Факултета за културу и медије су у улици Гоце Делчева 8, а према
уговору о закупу део наставе се одвија у просторима у улици Кеј ослобиђења бр. 30 Земун.
Реализацију образовног процеса пратила је најсавременија видео-бим опрема,
камере, пројектори, рачунарска техника за представљање наставног материјала, средства
за извођење наставе из страног језика и друга помагала у виду графоскопа, пројектора,
табли, за извођење специфичних облика наставе у области аудио-визуелног
мултимедијалног представљања разноврсних дисциплина и њихових садржаја.
Комплетан процес наставе и вежби одвијао се у јединственом простору, у коме се
налази и слушаоница са рачунарском технологијом и другим помоћним техничким
уређајима.
4. Распоред одржавања наставе
Распоред одржавања наставе се даје у оквиру Годишњем програму рада. Накнадно
се, евентуално, дограђује и усваја на седницама Научно-наставног већа Факултета,
најчешће усклађивањем за следећи семестар. У Годишњем програму рада настава је
оквирно планирана кроз календар активности (претходно наведено у тачки 2).
5. Распоред одржавања испита
Распоред одржавања испита се не може детаљно дати у Годишњем програму рада
од тренутка предлагања до тренутка усвајања Програма, јер је у претходном периоду био
завистан од осталих обавеза наставника. Накнадно је израђиван и усвајан на седницама
Научно-наставног већа Факултета редоследом – како се питање испитних рокова
актуализовало. У Годишњем програму рада испити су оквирно планирани кроз календар
активности (претходно наведено у тачки 2).
6. Издавачка делатност
Издавачка делатност факултета централизована је на нивоу Универзитета.
Предлог уџбеника за наредну школску годину по предметима је саставни део
Годишњег програма рада и доставља се Издавачкој комисији универзитета на одобрење
много раније од подношења Годишњег програма рада, да би уџбеници били благовремено
обезбеђени.
Сваки предмет је покривен уџбеником чији је издавач у већини случајева
Универзитет, а аутор предметни наставник. Од најмање два рецензента, један рецензент
мора бити истакнути научни радник запослен ван институција Универзитета.
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Штампу или репринт предложених и усвојених уџбеника и друге литературе од
стране наведених тела, потписује декан факултета. О даљем поступку брине се Издавачка
делатност Универзитета.
7. Наставни кадар
За сваку школску годину планира се потребан број наставника и сарадника за све
предмете, и потребан број административних радника (ненаставни кадар). Подаци о
наставнику укључују име и презиме, звање, врсту радног односа, предмет који наставник
предаје, термин консултација и фонд, што је све саставни део Годишњег програма рада.
Потребе за наставницима и сарадницима достављају се Проректору за наставу и
унутрашњу организацију најкасније у јуну месецу за наредну школску годину, како би се
на нивоу Универзитета сагледала потреба за кадровима и како би били благовремено
ангажовани. Запослени на пословним активностима које се налазе у оквиру пословних
функција које су централизоване на нивоу Универзитета, као што су: Управљање људским
ресурсима, Финансијска служба, Рачуноводствена служба, Служба набавке, Служба
општих послова, Правна служба, Издавачки сектор, Научноистраживачки сектор, Сектор
међународне сарадње, Сектор организације наставе, Сектор техничко-технолошке и
информатичке подршке, Библиотека и др., не представљају се у Годишњем програму рада
факултета.
8. Научно-истраживачки рад
Факултет за културу и медије у Београду има организован научноистраживачки рад
и поново је акредитован Одлуком надлежног министарства број: 660-02-00276-/3013-17 од
4.03.2014. године као научноистраживачка организација.
Научноистраживачки рад је организован на Факултету и Универзитету и
најквалитетније се спроводи кроз активности наставника на научним пројектима.
Факултет систематски прати и оцењује обим и квалитет истраживачког рада својих
наставника и сарадника, који учествују у научноистраживачким, стручним и другим
програмима и пројектима које изводи Универзитет. Садржај и резултати научних,
истраживачких и стручних активности наставника и сарадника усклађени су са
стратешким циљевима Факултета, циљем Универзитета, националним и европским
циљевима и стандардима образовања.
Сазнања до којих се на Факултету долази учешћем наставника и сарадника на
спровођењу одређених научних, истраживачких и професионалних активности активно се
укључују у постојећи образовни процес. Резултате свог научноистраживачког и стручног
рада наставници имплементирају у наставни процес, односно у садржаје својих уџбеника.
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9. Стручне и ваннаставне активности
У Годишњем програму рада Факултета планирају се стручне и ваннаставне
активности. Оне су део плана научно-образовних, стручних и ваннаставних активност
Универзитета. Односе се на предавања познатих професора, стручњака, амбасадора и
других гостију из земље и иностранства, ваннаставне активности у области партнерстава
са страним универзитетима, трибине на актуелне теме, дружења са образовним ефектом,
промоције, презентације, сајмове, изложбе, конференције, дане културе појединих народа,
сусрете поводом учешћа наших студената у међународној сарадњи, и тако даље. Посебно
је развијен вид ангажовања студената у оквиру радним посета медијским и културним
институцијама као и волонтерска пракса на пројектима.
Стручне и ваннаставне активности планирају, прате, реализују и контролишу
запослени у Сектору за међународну сарадњу и Сектору за односе с јавношћу
универзитета, у сарадњи са надлежним проректорима и другим органима Универзитета.
10. Рад Наставно-научног већа факултета
Рад Наставно-научног већа факултета одвија се према Закону, Статуту и
Пословнику о раду Наставно-научног већа. Седнице Наставно-научног већа Факултета
редовно се одржавају.
Председник Већа уредно шаље позиве и материјале за седнице, на којима се доносе
одлуке о свим питањима која су Законом и Статутом уређена као питања о којима бригу
води овај орган Факултета.
На Факултету се води евиденција о раду Наставно-научног већа Факултета, и то
позив за седницу Наставно-научног већа, записници са седница већа и све одлуке које се
доносе на седницама већа. Сва наведена документа заводе се у деловодну књигу,
потписују од стране председника Наставно-научног већа и записничара и оверавају
печатом факултета.
11. Финансијско пословање факултета
Финансијско пословање Факултета за културу и медије је у надлежности оснивача;
оснивач управља финансијским пословањем.
Према члану 62 Статута Универзитета, Високошколска установа стиче средства за
обављање своје делатности у складу са Законом и Статутом, из следећих извора: 1)
средстава која обезбеђује оснивач; 2) школарине; 3) донација, поклона и завештања; 4)
средстава за финансирање научноистраживачког, уметничког и стручног рада; 5)
пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и консултантских
услуга; 6) накнада за комерцијалне и друге услуге; 7) оснивачких права и из уговора са
трећим лицима, 8) и других извора, у складу са Законом.

30

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

12. Извештај о реализацији Годишњег програма рада
Сваке школске године Декан факултета подноси Извештај о реализацији годишњег
програма рада, односно Извештај о одржаној настави и испитима, који се прослеђује
Комисији за контролу квалитета Универзитета и Савету Факултета.
У извештају о реализацији Годишњег програма рада представљене су реализоване
активности, с освртом на то како су планиране у Годишњем програму рада. Наглашаван је
значај реализације наставе и испита. Такође, у Извештају се изводе закључци као одговори
на питање да ли је образовни процес реализован према захтевима стандарда квалитета
садржаних у Годишњем програму.
Током семестра сви запослени су обавезни да прате да ли се образовни процес
одвија према усвојеном Годишњем програму рада факултета. Евентуалне промене у
реализацији које нису предвиђене планом бележе предметни наставник, студентска
служба и Продекани за студијске програме. Обично се односе на евентуално одлагање
наставе искључиво због болести наставника или одсуства у служби виших интереса
факултета. Такви термини се попуњавају наставом другог наставника. Сваки наставник је
дужан да поднесе извештај о реализованој настави на крају семестра. Од школске
2010/2011. наставник је дужан да попуни Дневник рада који се користи као јединствен
документ у праћењу реализације наставе - по датуму, тематској области, броју присутних
студената и броју часова. Такав извештај се пореди са планом рада на предмету од стране
Комисије за контролу квалитета, мере одступања и предлажу мере за корекцију, најкасније
до почетка летњег семестра. Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета рада
факултета се периодично преиспитују у циљу одржавања и побољшања квалитета рада и
стављају се на увид јавности. Поред тога врше се и интерне провере квалитета. Саставни
су део Система квалитета Универзитета, чији је организациони део Факултет за културу и
медије.
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б) SWOT анализа Стандарда 2 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

С Л А Б О С Т И:

Усвојени стандарди и поступци за
унапређивање и обезбеђивање
квалитета; (+++)
Изграђен систем обезбеђивања
квалитета на Факултету; (+++)
Вишегодишње искуство у примени
стандарда и поступка за унапређивање и
обезбеђивање квалитета; (+++)
Стандарди и поступци за обезбеђење
квалитета су хармонизовани са
Политиком квалитета Факултета. (+++)

-

-

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

-

Део наставног особља нема адекватно
разумевање значаја континуираних
провера квалитета; (+)
Парцијални приступ у решавању
проблема; (+)
Непотпуни критеријуми праћења
квалитета наставе, као и мера за њено
унапређење. (+)

О П А С Н О С Т И:

Повећање коришћења сопствених
потенцијала у подизању квалитета
студијских програма, наставе и услова
рада; (++)
Активније учешће студената у процесу
унапређивања квлитета; (+)
Израда стандарда и поступака за
вредновање и стимулисање запослених
који учествују у активностима ван
наставне и научне делатности; (+)
Усклађивање са европским системима
квалитета у високом образовању;
Даља формализација управљања
квалитетом. (+)

-

-

Све лошији материјални положај
студената; (+++)
Недовољно јасни и транспарентни
критеријуми у систему обезбеђења
квалитета; (+)
Инертност система у дефинисању и
спровођењу формализованих стандарда
квалитета. (+)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 2
Факултет за културу и медије утврђује начин (стандарде) и поступке за обезбеђење
квалитета свог рада, који су доступни јавности. Начин (стандарди) и поступци за
обезбеђење квалитета рада Факултета за културу и медије саставни су део докумената
Система квалитета Универзитета, који се промовишу и објављују на Факултету и у
јавности преко интернет странице факултета и Универзитета.
Стандарди и поступци за обезбеђење квалитета рада Факултета периодично ће се
преиспитивати у циљу одржавања и повећања квалитета рада и стављати на увид јавности,
као саставни део Система квалитета Универзитета, чији је организациони део Факултет за
културу и медије.
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г) Показатељи и прилози за Стандард 2
Прилог 2.1. Усвојени документ - Стандарди и поступци за обезбеђење и унапређење
квалитета високошколске установе
Прилог 2.2. Усвојени план рада и процедура за праћење и унапређење квалитета
високошколске установе у оквиру стандарда квалитета
Прилог 2.3. Усвојени годишњи извештаји о раду успостављеног тела (комисије, одбора,
центара) за унутрашње осигурање квалитета високошколске установе
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Стандард 3: Систем обезбеђења квалитета
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 3
Систем обезбеђења квалитета Универзитета је систем на којем почива обезбеђење
квалитета Факултета за културу и медије.
Факултет за културу и медије има изграђену организациону структуру за
обезбеђење квалитета Факултета. Подршку обезбеђењу квалитета Факултета добија од
Универзитета, као његова организациона јединица.
На темељу политике квалитета Универзитета, Факултет се развија у модерну, европску
високошколску установу, признату по својим наставним, научним и стручним достигнућима
свршених студената и последипломаца. У том циљу, Факултет сарађује са водећим
високошколским установама у свету и непрекидно ради на хармонизацији наставних планова
и програма у складу са релевантним националним прописима и принципима Болоњске
декларације.
Основни циљеви Факултета су: повећање нивоа квалитета студија, даља модернизација
технолошке опремљености, повећање броја корисника услуга – повећање интересовања за
студије, унапређење наставних планова и програма, оптимално искоришћење ресурса,
стварање новог наставног кадра, стално унапређење знања запослених, повећање обима и
врста услуга, повећање броја и квалитета нових наставних садржаја, повећање добити.
Квалитет наставе заснива се на квалитету његовог наставног и ненаставног особља
исавременој инфраструктури. Целокупно наставно особље мора непрекидно да ради на
сопственом усавршавању, ширећи знања и унапређујући вештине. Сви наставници и
сарадници обавезни су да публикују резултате свог рада и да у медијима и јавности доприносе
јачању научног и стручног угледа Факултета.
Сваки запослени је одговоран за спровођење политике квалитета и за давање предлога
за даље унапређивање система квалитета. Органи управљања Факултета одговорни су да
обезбеде разумевање, примену и одржавање ове политике квалитета на свим нивоима на
Факултета.
Представник руководства за квалитет одговоран је органу управљања за примену ових
стандарда и за извештавање о неусаглашености у систему.

Статутом Универзитета и Правилником о самовредновању утврђени су послови и
задаци наставника, сарадника, студената, стручних органа, катедри и комисије за контролу
квалитета у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење
квалитета. Наведени субјекти и области предвиђени су у новом Статуту Факултета за
културу и медије.
Факултет за културу и медије обезбеђује учешће студената у доношењу и
спровођењу стратегије, стандарда и поступка за обезбеђење квалитета. Праћење
успешности наставе, давање мишљења о квалитету наставе, испитивања, наставницима,
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сарадницима, административном особљу, уџбеницима и осталим питањима од интереса
студената и Факултета, спроводи се и анкетирањем студената. Организовање Студентског
парламента, поред ефикасног остваривања права и заштите интереса студената, има за
циљ обезбеђење њиховог учешћа у доношењу и спровођењу стратегије, стандарда и
поступка за обезбеђење квалитета.
Факултет за културу и медије формирао је Комисију за контролу квалитета, која је
укључена у рад Комисије за контролу квалитета Универзитета и рад Комисије за интерну
акредитацију.
Комисија за контролу квалитета припремила је предлоге стратегије, стандарда, и
поступака за доношење, проверу и обезбеђење стандарда квалитета и мера за изградњу
културе квалитета, што је садржано у Систему квалитета Универзитета. Комисија прати и
прикупља податке о њиховом остваривању и предлаже мере надлежним органима за
побољшање квалитета.
Факултет за културу и медије ће проверавати и побољшавати Систем обезбеђења
квалитета ангажовањем свих запослених. Рад Комисија за контролу квалитета Факултета,
Универзитета и Студентског парламента биће кључан у том процесу.
б) SWOT анализа Стандарда 3 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

Континуирани рад Комисије за
квалитет, Комисије за праћење и
унапређивање студирања; (+++)
ФKM је у саставу високообразовне
заједнице Универзитета у оквиру које
се доследно примењује систем
управљања квалитетом; (+++)
Континуирани рад надлежних комисија
у систему обезбеђивња квалитета на
Факултету. (++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:
-

-

-

Недовољна иницијатива студената у
предлагању корективних мера за
обезбеђење квалитета наставног
процеса и услова рада; (++)
Отпор једног дела наставног особља
према редовној евалуацији њиховог
педагошког рада од стране студената;
(+)
Неизвршавање текућих радних обавеза
једног броја запослених по питању
квалитета. (+)

О П А С Н О С Т И:

Унапређивање система обезбеђивања
квалитета; (+)
Регионално повезивање са другим
сродним високошколским установама у
циљу размене искуства у побољшању
квалитета; (+)
Континуирано унапређивање система
обезбеђивања квалитета на Факултету.
(+)

-

-
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Економско стање у окружењу. (+++)
Недовољно повезивање студената са
колегама са других сродних факултета у
циљу размене искустава, везаних за
унапређивање квалитета; (++)
Ограничене могућности за обезбеђивање
финаснсијских средстава; (+)
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в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 3
Систем обезбеђења квалитета Универзитета је систем на којем почива обезбеђење
квалитета Факултета за културу и медије.
Факултет за културу и медије ће и у будућем раду проверавати и побољшавати
Систем обезбеђења квалитета ангажовањем свих запослених. Рад Комисија за контролу
квалитета Факултета и Универзитета и Студентског парламента биће кључан у том
процесу.
г) Показатељи и прилози за Стандард 3
Прилог 3.1. Формално успостављено тело (комисија, одбор, центар) са конкретном
одговорношћу за унутрашње осигурање квалитета у високошколској установи (извод из
Статута) и опис рада (до 100 речи).
Прилог 3.2. Списак свих анкета
Прилог 3.3. Документ о анализи резултата анкета и о усвајању корективних и
превентивних мера
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Стандард 4: Квалитет студијског програма
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 4
Квалитет студијског програма Факултета за културу и медије обезбеђује се кроз
праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, кроз
осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од
одговарајућих организација из окружења.
Факултет за културу и медије редовно и систематски проверава и, по потреби, изнова
одређује:
 циљеве студијског програма вишег, односно високог образовања и њихову
усклађеност са циљевима и задацима Факултета за културу и медије;
 структуру и садржај студијских програма високог образовања, у погледу односа
општеакадемских, теоријскометодолошких, стручних и стручно-апликативних
дисциплина;
 радно оптерећење студената мерено ЕСПБ;
 исходе и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности
запошљавања и даљег школовања.
Циљеви студијског програма високог образовања Факултет за културу и медије
усклађени су са циљевима и задацима Универзитета, Факултета и захтева у сфери наше
културе и медијске праксе. Међутим, они су и биће и даље предмет редовног и систематског
проверавања и, по потреби, поновног постављања.
Структура и садржај студијског програма високог образовања, у погледу односа
опште-академских, теоријско-методолошких, научно-стручних и стручно-апликативних
дисциплина, у потпуности је задовољена. И даље ће бити предмет редовног и систематског
проверавања и, по потреби, поновног постављања.
ОАС Менаџмент у култури и медијима
Академско-општеобразовни
Теоријско-методолошки
Научно-стручни
Стручно-апликативни

12.54%
13.24%
36.59%
37.63%

ОАС Новинарство
Академско-општеобразовни
Теоријско-методолошки
Научно-стручни
Стручно-апликативни

12.41%
13.10%
38.28%
36.21%
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ОАС Односи с јавношћу
Академско-општеобразовни
Теоријско-методолошки
Научно-стручни
Стручно-апликативни

12.54%
13.24%
35.54%
38.68%

МАС Управљање у култури и медијима, новинарство и односи са јавношћу
Академско-општеобразовни
Теоријско-методолошки
Научно-стручни
Стручно-апликативни

10.81%
17.57%
29.73%
41.89%

ДС Култура и медији
Академско-општеобразовни
Теоријско-методолошки
Научно-стручни
Стручно-апликативни

14.29%
19.39%
33.67%
32.65%

Структура и садржај студијског програма високог образовања и даље ће бити предмет
редовног и систематског проверавања и, по потреби, поновног постављања.
Радно оптерећење студената мерено ЕСПБ постављено је за читав студијски програм,
односно за све предмете у Наставном плану и програму Факултета за културу и медије, који
је усклађен са достигнућима у науци, струци, са технолошким и друштвено-економским
развојем. Радно оптерећење студената мерено ЕСПБ редовно и систематски ће се
проверавати (најмање годишње) и, по потреби, изнова одређивати.
Исходи и стручност које добијају студенти када заврше студије и могућности
запошљавања и даљег школовања редовно и систематски се проверавају кроз остваривање
контаката са дипломираним студентима, али ће и даље бити предмет редовног и
систематског проверавања и, по потреби, поновног постављања.
Факултет за културу и медије има утврђене поступке за одобравање, праћење и
контролу програма студија. Поступци за одобравање, праћење и контролу програма
студија, саставни су део Система квалитета Универзитета (документа Система квалитета
доступна су јавности на страници Факултета и Универзитета).
Факултет за културу и медије редовно прибавља информације о квалитету студија и
студијских програма од послодаваца, представника Националне службе за запошљавање и
других одговарајућих организација.
Факултет за културу и медије путем анкета обезбеђује учешће студентима у
оцењивању и осигурању квалитета студијског програма.
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Факултет за културу и медије обезбеђује непрекидно осавремењивање садржаја
курикулума и упоредивости са курикулумима одговарајућих иностраних високошколских
установа .
Курикулум студијског програма Факултет за културу и медије подстиче студенте на
стваралачки начин размишљања, на дедуктиван начин истраживања, а нарочито на
примену знања и вештина у практичне сврхе, на чему је акценат.
Услови и поступци који су неопходни за завршавање студија и добијање дипломе
менаџера и новинара дефинисани су у студијском програму и доступни на увид јавности
преко интернет странице Факултета за културу и медије и Универзитета, као и
Информатора Факултета и Универзитета. Усклађени су са циљевима, садржајем и обимом
студијског програма високог образовања.
Факултет за културу и медије прати квалитет студијског програма кроз
преиспитивање актуелности и савременост наставног плана и програма на основу којег се
изводе студије вишег образовања, проверу квалитета наставника, квалитета начина рада са
студентима, начина оцењивања, квалитета литературе, услова рада, односа наставника,
сарадника и административних радника према студентима, и томе слично.
Провера квалитета обавља се праћењем достигнућа у развоју науке и струке и добре
пословне праксе, поређењем са најбољим конкурентима и анкетама студената. Поређењем
са студијским програмима домаћих и иностраних факултета и праћењем достигнућа у
области струке и науке, вршена су прилагођавања у Наставном плану и програму која су у
складу са достигнућима у науци и технологији, и друштвено-економским развојем земље.
Поређењем планираних активности у Годишњем програму рада и остварених
активности у Извештају о реализацији могуће је дефинисати одступања и предузети
корективне мере.
Квалитет студијског програма пратимо кроз стандарде квалитета који се односе на:
 сврху и циљеве студијског програма,
 компетенције дипломираних студената и исход процеса учења,
 структуру и садржину обавезних и изборних предмета на студијском програму,
 наставни фонд и број ЕСПБ,
 распоред предмета по семестрима,
 однос предмета према научној области, стручности или научности и учешћа
бодова изборних предмета у укупним,
 начин провере знања,
 начин оцењивања, односно бодовања сваког облика рада,
 предвиђену литературу,
 услове уписа и прелаза,
 упоредивост студијских програма, међународну усаглашеност и могућност
мобилности.
Такође, квалитет студијског програма подразумева и квалитет пратећих ресурса као
што су људски, просторни, информатички, библиотечки, и слично.
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Повратне информације о квалитету студијског програма прибављају се од
запослених, студената и представника медија и комуникационе сфере и друштва, као и
институција у којима су наши дипломирани студенти запослени. Сваки дипломирани
студент обавезан је да попуни упитник по дипломирању у коме изражава сопствене
ставове о образовању и погледе у вези са будућом каријером и образовањем На основу
наведених критеријума оцене квалитета, студијски програм је задовољавао критеријуме
квалитета програма вишег образовања.
Следе извештаји о оствареном образовном процесу на основним академским, мастер
академским и докторским студијама.
ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Зимски семестар школске 2012/2013. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК
Проф. др Мића Јовановић
Проф. др Ана Ланговић
Милићевић
Снежана Берић

А1

9.00-12.15

Основи менаџмента
I, II, VI, VII, IX и X група

С1

12.30-14.00

Основи менаџмента – вежбе I
група

С1

14.15-15.45

Основи менаџмента – вежбе II
група

Снежана Берић

С1

16.00-17.30

Основи менаџмента – вежбе VI
група

Снежана Берић

С1

17.45-19.15

Основи менаџмента – вежбе VII
група

Снежана Берић

А3

12.30-14.00

Психологија стваралаштва –
вежбе II, VI, X група

Леана Вучковић

А3

14.15-17.30

Енглески језик 1 – VII, IX и Xа
група

Предавач Зорица Ђорђевић

УТОРАК
САЛА

ВРЕМЕ

Сала 10

9.00 – 12.00 Савремени политички системи

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК
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Булевар
III, IV, V и VIII група
уметности
29
А1
12.00–14.30 Основи менаџмента
III, IV, V и VIII група

Првуловић
Проф. др Мића Јовановић
Проф. др Ана Ланговић
Милићевић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.30-11.45

Савремени политички системи
III, IV, V, VIII, IX и X група

Проф. др Владимир
Првуловић

Савремени политички системи
– вежбе III група

Доц. др Драгана Новаковић

Савремени политички системи
– вежбе V група

Доц. др Драгана Новаковић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

13.00-13.45
Сала 6
Булевар
уметности
29
14.00-14.45
Сала 6
Булевар
уметности
29
ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
А1

8.00-11.15

Психологија стваралаштва
I, II, III, IV и V група

Доц. др Татјана Миливојевић

А1

11.30-14.45

Енглески језик 1
I, II, III, IV и V група

Предавач Зорица Ђорђевић

11.00-11.45
Сала 5
Булевар
уметности
29
12.00-12.45
Сала 7
Булевар
уметности
29
А3
16.30-17.15

Савремени политички системи
– вежбе VIII група

Доц. др Драгана Новаковић

Савремени политички системи
– вежбе X група

Доц. др Драгана Новаковић

Савремени политички системи
– вежбе II и IV група

Доц. др Драгана Новаковић

А3

Савремени политички системи
– вежбе VI група

Доц. др Драгана Новаковић

17.30-18.15
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А3

18.30-19.15

Савремени политички системи
– вежбе I група

Доц. др Драгана Новаковић

А3

19.30-20.15

Савремени политички системи
– вежбе VII и IX група

Доц. др Драгана Новаковић

С1

16.30-18.00

Психологија стваралаштва –
вежбе I група

Леана Вучковић

А3

20.30-22.00

Психологија стваралаштва –
вежбе VII и IX група

Леана Вучковић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

15.00-18.15

Психологија стваралаштва
VI, VII, VIII, IX и X група

Доц. др Татјана Миливојевић

A3

18.30-21.45

Енглески језик 1
VI, VIII и X b група

Предавач Зорица Ђорђевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

СУБОТА
САЛА
ВРЕМЕ
А1

10.30-12.00

Психологија стваралаштва –
вежбе III, IV, V и VIII група

Леана Вучковић

А1

12.15-13.45

Основи менаџмента – вежбе
III, IV, V, VIII, IX и X група

Снежана Берић

Група

Број индекса

I

М 1000 – М 1120

II

М 1121 – М 1240

III

М 1241 –

IV

М 2000 – М 2120

V

М 2121 – М 2240
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VI

М 2241 –

VII

М 3000 – М 3120

VIII

М 3121 – М 3240

IX

М 3241 – М 3360

Xa

М 3361 – М 3410

Xb

M 3411 -

ДРУГА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

A3

9.00-11.30

Увод у менаџмент медија

Проф. др Драган Никодијевић

А3

11.45-13.15

Увод у менаџмент медија –
вежбе

Мр Јован Ђукановић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.30-11.45

Француски језик 2

Предавач Љиљана Волф

A3

12.00-15.15

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

13.00-16.15

Шпански језик 2

Мр Невена Јанићијевић Матић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.00-11.15

Италијански језик 2

Александра Петковић

А3

11.30-13.00

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

С1

13.15-15.40

Маркетинг у култури и

Доц. др Љиљана Манић
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С1

15.50-18.15

медијима
Маркетинг у култури и
медијима - вежбе

Доц. др Љиљана Манић

ДРУГА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.00-9.30

Новинарство у штампи

Доц. др Будимир Поточан

С1

9.45-12.10

Новинарство у штампи - вежбе

Доц. др Будимир Поточан

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.30-11.45

Француски језик 2

Предавач Љиљана Волф

A3

12.00-15.15

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

13.00-16.15

Шпански језик 2

Мр Невена Јанићијевић Матић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.00-11.15

Италијански језик 2

Александра Петковић

А3

11.30-13.00

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

С1

13.15-15.40

Доц. др Љиљана Манић

С1

15.50-18.15

Маркетинг у култури и
медијима
Маркетинг у култури и
медијима - вежбе

Доц. др Љиљана Манић

ДРУГА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

8.30-11.45

Француски језик 2

Предавач Љиљана Волф
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A3

12.00-15.15

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

А3

15.30-18.00

Маркетинг и јавност

Проф. др Мирко Милетић

А3

18.15-20.40

Маркетинг и јавност - вежбе

Мр Јован Ђукановић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.00-11.15

Шпански језик 2

Мр Невена Јанићијевић Матић

С1

8.00-11.15

Италијански језик 2

Александра Петковић

А3

11.30-13.00

Теорија медија

Доц. др Драган Ћаловић

А3

13.15-15.40

Социологија масовних
комуникација

Проф. др Зоран Аврамовић

А3

15.50-17.20

Социологија масовних
комуникација - вежбе

Марио Калик

ТРЕЋА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.00-11.15

Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности

Доц. др Смиљка Исаковић

А3

11.30-12.15

Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности – вежбе

Доц. др Смиљка Исаковић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

8.30-9.15

Менаџмент у издавачкој
делатности – вежбе

Бодин Вукадиновић

С1

9.30-12.45

Менаџмент у издавачкој
делатности

Проф. др Слободан Бранковић
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СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

12.00-13.30

Финансијски менаџмент у
култури и медијима – вежбе

Милица Гавриловић

С1

13.45-17.00

Финансијски менаџмент у
култури и медијима

Проф. др Звонко Гобељић,
Доц. др Огњан Арлов

А1

17.15-20.30

Теорије јавног мнења

Проф. др Милан Брдар

А1

20.40-22.10

Теорије јавног мнења - вежбе

Марио Калик

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

13.00-16.15

ТРЕЋА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

18.15-20.40

Радио и ТВ новинарство

Доц. др Нада Торлак

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.00-15.15

Теорија жанрова

Доц. др Миомир Петровић

А1

15.30-17.00

Теорија жанрова - вежбе

Доц. др Миомир Петровић

А1
А1

17.15-20.30
20.40-22.10

Теорије јавног мнења
Теорије јавног мнења - вежбе

Проф. др Милан Брдар
Марио Калик

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.00-16.15

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

К3

16.30-19.00

Радио и ТВ новинарство - вежбе

Снежана Дакић
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ТРЕЋА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

13.00-16.15

Пословна кореспонденција

Доц. др Драгана Јовановић,
Мр Маја Радонић

С1

16.30-18.00

Пословна кореспонденција –
вежбе

Мр Маја Радонић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.00-15.15

Теорија жанрова

Доц. др Миомир Петровић

А1

15.30-17.00

Теорија жанрова - вежбе

Доц. др Миомир Петровић

А1

17.15-20.30

Теорије јавног мнења

Проф. др Милан Брдар

А1

20.40-22.10

Теорије јавног мнења - вежбе

Марио Калик

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.00-12.15

Културни идентитет

Доц. др Драгана Јовановић

А3

13.00-16.15

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

11.30-13.00

Културни идентитет - вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

ЧЕТВРТА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Теорије модерности - вежбе

Марио Калик

19.30-21.00
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УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.45-17.00

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

17.15-19.40

Александра Бокан

А3

20.00-21.30

Увод у визуелну културу вежбе
Управљање истраживањем и
развојем – вежбе

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.30-11.45

Управљање истраживањем и
развојем

Проф. др Гордана Комазец,
Доц. др Александра
Живаљевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

Драгана Трифуновић

А3

8.00-11.15

Менаџмент у електронским
медијима

Проф. др Драган Никодијевић

А3

11.20-12.50

Менаџмент у електронским
медијима – вежбе

Мр Јован Ђукановић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.00-11.15

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

ЧЕТВРТА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Теорије модерности - вежбе

Марио Калик

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

19.30-21.00

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
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А3

13.45-17.00

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

17.15-19.40

Увод у визуелну културу вежбе

Александра Бокан

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

17.00-20.15

Истраживачко новинарство

Доц. др Будимир Поточан

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.00-11.15

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

К1

12.00-15.15

Истраживачко новинарство –
вежбе

Доц. др Будимир Поточан

ЧЕТВРТА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Теорије модерности - вежбе

Марио Калик

УТОРАК
САЛА

19.30-21.00

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

11.30-13.00
Сала 9
Булевар
уметности
29
А3
13.45-17.00

Етика јавног комуницирања –
вежбе

Николина Врцељ
Ана Грбић

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

Увод у визуелну културу вежбе

Александра Бокан

17.15-19.40

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

17.15-20.30

Пословно комуницирање

Доц. др Виолета Цветковска
Оцокољић
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С1

20.45-22.15

Пословно комуницирање –
вежбе

Александра Бокан

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.00-11.15

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

А1

11.30-14.45

Етика јавног комуницирања

Проф. др Смиља Ракас

Летњи семестар школске 2012/2013. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ
А1

9.00 – 12.15

СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Историја културе и
цивилизације – предавања

Проф. др Слободан
Бранковић

Групе А, B и Е
А3

13.00 – 13.45

Историја културе и
цивилизације – вежбе

Бодин Вукадиновић

Групе А и Е
С1

14.00 – 15.30

Француски језик 1 - предавања

Милица Миљуш

А1

15.10 – 18.25

Комуникологија – предавања

Проф. др Мирко Милетић

Групе C и D
А1

18.30 – 20.00

Комуникологија – вежбе

Мр Невена Милетић

Група D
А3

19.15 – 20.00

Историја културе и
цивилизације – вежбе

Бодин Вукадиновић

Група C
А3

20.15 – 21.00

Историја културе и
цивилизације – вежбе
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Група D
А1

20.15 – 21.45

Комуникологија – вежбе

Мр Невена Милетић

Група C
УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Шпански језик 1

Мр Невена Јанићијевић
Матић

8.00 – 11.15

Група C
СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.00 – 11.15

Италијански језик 1

Александра Петковић

А3

11.30 – 13.55

Теорија уметности – предавања

Доц. др Драган Ћаловић

Група D
А3

14.00 – 14.45

Теорија уметности – вежбе

Доц. др Драган Ћаловић

Група D
А1

14.15 – 15.00

Историја културе и
цивилизације – вежбе

Бодин Вукадиновић

Група B
А1

15.15 – 16.45

Комуникологија – вежбе

Мр Невена Милетић

Група B
А1

17.00 – 20.15

Комуникологија – предавања

Проф. др Мирко Милетић

Групе А, B и Е
А1

20.20 – 21.50

Комуникологија – вежбе
Групе А и Е
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ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
А1

8.30 – 11.45

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Историја културе и
цивилизације – предавања

Проф. др Слободан
Бранковић

Групе C и D
А3

16.15 – 19.30

Шпански језик 1

Мр Невена Јанићијевић
Матић

Група B
ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.30 – 10.00

Француски језик 1 - вежбе

Милица Миљуш

А1

10.45-13.10

Теорија уметности – предавања

Доц. др Драган Ћаловић

Групе А, B, C и Е
А1

13.15 – 14.00

Теорија уметности – вежбе

Доц. др Драган Ћаловић

Групе А, B, C и Е
А3

10.15 – 11.00

Социологија културе и
уметности – вежбе

Марио Калик

Групе А и B
А3

11.10 – 13.35

Социологија културе и
уметности – предавања

Проф. др Зоран Аврамовић

Групе А, B,C,D и Е
А1

14.15 – 15.00

Социологија културе и
уметности – вежбе

Марио Калик

Групе C, D и Е
С1

16.45 – 20.00

Италијански језик 1
Група Е
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РАСПОРЕД ГРУПА
Група А

Студенти/студенткиње који/е слушају Француски језик

Група B

Студенти/студенткиње који/е слушају Шпански језик, бр. индекса
1002/12 – 2191/12

Група C

Студенти/студенткиње који/е слушају Шпански језик, бр. индекса
2192/12 -

Група D

Студенти/студенткиње који/е слушају Италијански језик, бр. индекса
1000/12 – 3086/12

Група Е

Студенти/студенткиње који/е слушају Италијански језик, бр. индекса
3087/12 -

ДРУГА ГОДИНА

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Енглески језик

Зорица Ђорђевић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

12.45 – 16.00

Антропологија - предавања

Доц. др Татјана Миливојевић

К3

16.15 – 19.30

Историја медија - предавања

Доц. др Нада Торлак

К3

19.45 – 21.20

Историја медија - вежбе

Доц. др Нада Торлак

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

15.45 – 19.00

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

8.30 – 11.45

Модели културне политике –
предавања

Доц. др Љиљана Манић

А3

11.50 – 12.35

Модели културне политике –
вежбе

Доц. др Љиљана Манић

А3

12.45-14.15

Медијска аналитика - предавања Доц. др Драгана Јовановић
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А3

14.30 – 16.00

Медијска аналитика - вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Антропологија - вежбе

Марио Калик

8.00 – 9.30

ДРУГА ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Стилистика и реторика - вежбе

Мр Маја Радонић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

18.30 – 20.00

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

16.15 – 19.30

Историја српске културе –
предавања

Доц. др Виолета Цветковска
Оцокољић

С1

19.45 – 20.30

Историја српске културе –
вежбе

Доц. др Виолета Цветковска
Оцокољић

К3

16.15 – 19.30

Историја медија – предавања

Доц. др Нада Торлак

К3

19.45 – 20.30

Историја медија – вежбе

Доц. др Нада Торлак

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Стилистика и реторика –
предавања

Доц. др Драгана Јовановић,
Мр Маја Радонић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ
К3

17.00 – 20.15

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

12.45-14.15

Медијска аналитика –
предавања

Доц. др Драгана Јовановић

А3

14.30 – 16.00

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић
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ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Енглески језик

Зорица Ђорђевић

13.45 – 17.00

ДРУГА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.00 – 11.15

Музика и комуникација –
предавања

Доц. др Смиљка Исаковић

А3

11.20 – 12.50

Музика и комуникација – вежбе

Доц. др Смиљка Исаковић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

8.30 – 10.55

Политички маркетиниг –
предавања

Доц. др Драгана Новаковић

С1
С3

11.00 – 12.30
13.00 – 14.30

Политички маркетиниг – вежбе
Историја комуницирања –
вежбе

Доц. др Драгана Новаковић
Доц. др Драгана Јовановић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

12.45-14.15

Медијска аналитика –
предавања

Доц. др Драгана Јовановић

А3

14.30 – 16.00

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

9.45 – 13.00

Историја комуницирања –
предавања

Доц. др Драгана Јовановић

А3

13.45 – 17.00

Енглески језик

Зорица Ђорђевић
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ТРЕЋА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

14.00 – 15.30

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Пословна информатка –
предавања

Доц. др Ђурђе Милановић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

17.00 – 19.25

Комуникација и култура –
предавања

Доц. др Виолета Цветковска
Оцокољић

С1

19.30 – 21.00

Комуникација и култура –
вежбе

Доц. др Виолета Цветковска
Оцокољић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

9.00 – 12.15

Менаџмент позоришне и
Проф. др Драган Никодијевић
музејске делатности - предавања

С1

12.30 – 14.00

Менаџмент позоришне и
музејске делатности - вежбе

Мр Јован Ђукановић

К1

14.45 – 16.15

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

Група А (012/10 – 232/10)
К1

16.30 – 18.00

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

Група B (241/10 до краја и
остали)
ТРЕЋА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

14.00 – 15.30

НОВИНАРСТВО
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Пословна информатка –
предавања

Доц. др Ђурђе Милановић
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СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С3

9.00 – 10.30

Агенцијско новинарство –
предавања

Доц. др Будимир Поточан

С3

10.45 – 12.15

Агенцијско новинарство –
вежбе

Снежана Дакић

С1

9.00 – 10.30

Креативно писање, читање и
интерпретација – предавања

Доц. др Миомир Петровић

С1

10.45 – 12.15

Креативно писање, читање и
интерпретација – вежбе

Доц. др Миомир Петровић

С1

12.30 – 15.45

Књижевност и новинарство –
предавања

Доц. др Нада Торлак

С1

16.00 – 16.45

Књижевност и новинарство –
вежбе

Мр Маја Радонић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

9.00 – 10.30

ТРЕЋА ГОДИНА

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

С1

9.15 – 10.45

Оглашавање у медијима – вежбе Александра Бокан

С1

11.00 – 13.25

Оглашавање у медијима –
предавања

Доц. др Марија Алексић

А3

14.00 – 15.30

Пословна информатка –
предавања

Доц. др Ђурђе Милановић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

10.45 – 12.15

НАСТАВНИК
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Група А (004/10 – 132/10)
К1

12.30 – 14.00

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

Група B (133/10 – 309/10)
С1

14.15 – 17.30

Медијско право

Доц. др Весна Балтезаревић

К1

18.15 – 19.45

Пословна информатка – вежбе

Никола Минић

Група С (317/10 – до краја и
остали)
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.30 – 14.55

Интеркултурни менаџмент –
предавања

Проф. др Мића Јовановић,
Проф. др Ана Ланговић
Милићевић

С1

15.45 – 18.10

Управљање људским ресурсима
– вежбе

Марина Голубовић

Група А (001/09 – 313/09)
УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Снежана Берић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.00 – 11.15

Односи с јавношћу – вежбе

Мирјана Танкосић

А1

11.30 – 13.55

Односи с јавношћу – предавања

Проф. др Миливоје Павловић

А3

15.00 – 19.05

Управљање људским ресурсима
– предавања

Проф. др Живко Кулић

А3

11.30 – 13.00
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ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

17.15 – 19.40

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Управљање људским ресурсима
– вежбе

Марина Голубовић

Група В (314/09 – до краја и
остали)
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

НОВИНАРСТВО

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Интеркултурни менаџмент –
предавања

Проф. др Мића Јовановић,
Проф. др Ана Ланговић
Милићевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Снежана Берић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

8.00 – 11.15

Односи с јавношћу – вежбе

Мирјана Танкосић

А1

11.30 – 13.55

Односи с јавношћу – предавања

Проф. др Миливоје Павловић

А1

12.30 – 14.55

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ
А3

11.30 – 13.00

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

САЛА ДАТУМ

ВРЕМЕ

Дигиталне
комуникације

Проф. др Михајло
Ђорђевић

К3

16.00 – 19.15

Настава се одвија
према посебном
распореду. Остале
термине ће
предметни
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наставник
накнадно
поставити.
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ
А1

12.30 – 14.55

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Интеркултурни менаџмент –
предавања

Проф. др Мића Јовановић,
Проф. др Ана Ланговић
Милићевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.15 – 14.45

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Снежана Берић

А3

15.00 – 19.05

Корпоративни идентитет –
предавања

Проф. др Сокол Соколовић

А3

19.10 – 21.35

Корпоративни идентитет –
вежбе

Александра Бокан

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу – предавања

Проф. др Миливоје Павловић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Односи с јавношћу – вежбе

Доц. др Марија Алексић

11.30 – 13.55

13.15 – 16.30
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Зимски семестар школске 2013/2014. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

9.00-12.15

Основи менаџмента
Групе А и Б

Доц. др Катарина Закић

А3

12.30-15.45

Енглески језик 1
Група А

Предавач Зорица Ђорђевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

17.40-18.25

Савремени политички системи вежбе
Менаџмент у култури и
медијима, бр. индекса
002/2013 – 538/2013

Доц. др Драгана Новаковић

С1

18.35-19.20

Савремени политички системи вежбе
Менаџмент у култури и
медијима, бр. индекса
539/2013 – до краја

Доц. др Драгана Новаковић

А3

19.30-21.05

Психологија стваралаштва –
вежбе
Група Б

Мр Невена Милетић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Савремени политички системи
Групе А и Б

Проф. др Владимир
Првуловић

А3

15.55-16.40

Савремени политички системи вежбе
Односи с јавношћу, бр.
индекса
001/2013-770/2013

Доц. др Драгана Новаковић
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А3

16.50-17.35

Савремени политички системи вежбе
Односи с јавношћу, бр.
индекса
771/2013 – до краја и

Доц. др Драгана Новаковић

Новинарство, сви студенти
А3

17.45-19.20

Психологија стваралаштва –
вежбе
Група А

Мр Невена Милетић

С1

16.00-19.15

Енглески језик 1
Група Б

Предавач Зорица Ђорђевић

А1

19.30-21.05

Основи менаџмента – вежбе
Групе А и Б

Снежана Берић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Психологија стваралаштва
Групе А и Б

Доц. др Татјана Миливојевић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
А1

9.00-12.15

А група – Односи с јавношћу и Новинарство
Б група –Менаџмент у култури и медијима
ДРУГА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Шпански језик 2

С1

9.00-12.15

Француски језик 2

Мр Невена Јанићијевић
Матић
Предавач Љиљана Волф

Кинески језик 2

Предавач Наташа Костић

Кинески 16.00-17.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15
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УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
A3
9.00-11.25

ПРЕДМЕТ
Увод у менаџмент медија

НАСТАВНИК
Проф. др Драган Никодијевић

A3

11.40-13.15

Увод у менаџмент медија –
вежбе

Мр Јован Ђукановић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

9.00-11.25

Маркетинг у култури и
медијима

Доц. др Љиљана Манић

А1

11.45-14.10

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15
А1
12.30-14.55

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Предавач Наташа Костић

Маркетинг у култури и
медијима – вежбе

Доц. др Љиљана Манић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00-12.25

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

С1

13.30-16.45

Италијански језик 2

Предавач Александра
Петковић

ДРУГА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Шпански језик 2

С1

9.00-12.15

Француски језик 2

Мр Невена Јанићијевић
Матић
Предавач Љиљана Волф
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Кинески 16.00-17.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

Кинески језик 2

Предавач Наташа Костић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

9.00-11.25

Маркетинг у култури и
медијима

Доц. др Љиљана Манић

А1

11.45-14.10

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15
А1
12.30-14.55

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Предавач Наташа Костић

Доц. др Љиљана Манић

А3

16.00-17.35

Маркетинг у култури и
медијима – вежбе
Новинарство у штампи

А3

17.45-20.10

Новинарство у штампи - вежбе

Доц. др Будимир Поточан

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00-12.25

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

С1

13.30-16.45

Италијански језик 2

Предавач Александра
Петковић

ДРУГА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Шпански језик 2

С1

9.00-12.15

Француски језик 2

Мр Невена Јанићијевић
Матић
Предавач Љиљана Волф
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А3
16.00-19.15
Кинески 16.00-17.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

Италијански језик 2
Кинески језик 2

Предавач Тијана Нешић,
Предавач Наташа Костић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

11.45-14.10

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

А1

14.20-16.45

Маркетинг и јавност

Проф. др Мирко Милетић

А1

16.55-19.20

Маркетинг и јавност - вежбе

Мр Јован Ђукановић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Предавач Наташа Костић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00-12.25

Теорија медија

Проф. др Драган Ћаловић

А1

13.00-15.25

Социологија масовних
комуникација

Проф. др Зоран Аврамовић

А1

15.40-17.15

Социологија масовних
комуникација - вежбе

Марио Калик

ТРЕЋА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Теорије јавног мнења – вежбе

Марио Калик

19.30-21.05
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УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1
9.00-10.35

ПРЕДМЕТ
Менаџмент у издавачкој
делатности

НАСТАВНИК
Доц. др Љиљана Манић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Теорије јавног мнења

Проф. др Милан Брдар

С1

12.30-15.45

Финансијски менаџмент у
култури и медијима

Проф. др Звонко Гобељић,
Проф. др Огњан Арлов

К3

16.00-17.35

Финансијски менаџмент у
култури и медијима – вежбе

Милица Гавриловић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

К3

16.00-19.15

Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности

Проф. др Драган Никодијевић,
Снежана Берић

К3

19.20-20.05

Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности – вежбе

Мр Катарина Оташевић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

10.00-11.35

Менаџмент у издавачкој
делатности

Доц. др Љиљана Манић

С1

11.45-12.30

Менаџмент у издавачкој
делатности – вежбе

Мр Катарина Оташевић

ТРЕЋА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Теорије јавног мнења – вежбе

Марио Калик

19.30-21.05
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УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

К3
К3

16.00-18.25
18.40-21.05

Радио и ТВ новинарство
Доц. др Нада Торлак
Радио и ТВ новинарство – вежбе Снежана Дакић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Теорије јавног мнења

Проф. др Милан Брдар

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

14.00-17.15

Теорија жанрова

Доц. др Миомир Петровић

А3

17.30-19.05

Теорија жанрова – вежбе

Доц. др Миомир Петровић

НАСТАВНИК

ТРЕЋА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

17.45-19.20

Пословна кореспонденција –
вежбе

Мр Маја Радонић

А3

19.30-21.05

Теорије јавног мнења – вежбе

Марио Калик

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

10.45-14.00

Пословна кореспонденција

Доц. др Драгана Јовановић,
Мр Маја Радонић

С1

14.15-17.30

Културни идентитет

Доц. др Драгана Јовановић
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СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Теорије јавног мнења

Проф. др Милан Брдар

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Право интелектуалне својине

Доц. др Весна Балтезаревић

С1

16.00-17.35

Културни идентитет – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

14.00-17.15

Теорија жанрова

Доц. др Миомир Петровић

А3

17.30-19.05

Теорија жанрова – вежбе

Доц. др Миомир Петровић

ЧЕТВРТА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

12.30-15.45

Управљање људским ресурсима

Проф. др Живко Кулић

С1

16.00-17.35

Управљање људским ресурсима
– вежбе

Марина Голубовић

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.30-16.45

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

16.55-19.20

Увод у визуелну културу –
вежбе

Александра Бокан

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

68

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

С1

9.00-12.15

Менаџмент у електронским
медијима

Проф. др Драган Никодијевић

С1

12.25-14.00

Менаџмент у електронским
медијима – вежбе

Мр Јован Ђукановић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.45-12.00

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

А3

12.15-13.50

Теорије модерности – вежбе

Марио Калик

ЧЕТВРТА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К2

Истраживачко новинарство

Доц. др Будимир Поточан

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.30-16.45

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

16.55-19.20

Увод у визуелну културу –
вежбе

Александра Бокан

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.45-12.00

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

А3

12.15-13.50

Теорије модерности – вежбе

Марио Калик

К1

15.00-18.15

Истраживачко новинарство –
вежбе

Доц. др Будимир Поточан

16.00-19.15
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ЧЕТВРТА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Етика јавног комуницирања –
вежбе

Ана Грбић

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

13.30-16.45

Увод у визуелну културу

Проф. др Сокол Соколовић

А3

16.55-19.20

Увод у визуелну културу –
вежбе

Александра Бокан

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.00-12.15

Пословно комуницирање

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00- 12.15

Етика јавног комуницирања

Проф. др Смиља Ракас

С1

14.15-15.50

Пословно комуницирање –
вежбе

Александра Бокан

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

8.45-12.00

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар

А3

12.15-13.50

Теорије модерности - вежбе

Марио Калик

С1

19.30-21.05
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Летњи семестар школске 2013/2014. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Историја културе и
цивилизације
Комуникологија

Доц. др Ирина Милутиновић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Шпански језик 1

Невена Јанићијевић

А1

13.15 – 16.30

А1

16.45 – 20.00

9.00 – 10.30

Проф. др Мирко Милетић

(студенти који слушају Теорију
уметности)
С1

10.45 – 12.15

Шпански језик 1 - вежбе

Невена Јанићијевић

(студенти који слушају Теорију
уметности)
С1

12.30 – 14.00

Француски језик 1

Милица Миљуш

Кинески језик 1

Наташа Костић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

14.30 – 16.55

Теорија уметности

Проф. др Драган Ћаловић

А1

17.00 – 17.45

Теорија уметности - вежбе

Проф. др Драган Ћаловић

А1

18.00 – 19.30

Комуникологија - вежбе

Мр Невена Милетић

А1

19.45 – 20.30

Историја културе и
цивилизације - вежбе

Мр Катарина Оташевић

14.30 – 16.00
Кинески
центар,
Булевар
уметности 29
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ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00 – 10.30

Италијански језик 1

Тијана Нешић

10.45 – 12.15

(студенти који слушају Теорију
уметности)
Италијански језик 1 – вежбе

Тијана Нешић

А3

(студенти који слушају Теорију
уметности)
13.00 – 14.30
Кинески језик 1 - вежбе

Наташа Костић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Италијански језик 1

Александра Петковић

Кинески
центар,
Булевар
уметности 29

9.00 – 10.30

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
С1

10.45 – 12.15

Италијански језик 1 – вежбе

Александра Петковић

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
А3

9.00 – 10.30

Шпаски језик 1

Невена Јанићијевић

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
А3

10.45 – 12.15

Шпаски језик 1 – вежбе

Невена Јанићијевић

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
А3

12.30 – 15.00

Социолгија културе и уметности Проф. др Зоран Аврамовић
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А3

15.05 – 15.50

Социолгија културе и уметности Марио Калик
– вежбе

А3

16.00 – 17.30

Француски језик 1 - вежбе

ДРУГА ГОДИНА

Милица Миљуш

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Антропологија

Доц. др Татјана Миливојевић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

14.15 – 15.45

Антропологија - вежбе

Марио Калик

С1

16.00 – 16.45

Модели културне политике –
вежбе

Леана Вучковић

С1

17.00 – 20.15

Модели културне политике

Доц. др Наташа Симеуновић
Бајић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

16.00 – 17.35

Историја медија - вежбе

Роксанда Ђорђевић Бабић

А3

17.45 – 19.15

Енглески језик 2

Зорица Ђорђевић

А3

19.30 – 21.00

Енглески језик 2 – вежбе

Зорица Ђорђевић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.00 – 13.30

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

А1

13.45 – 15.15

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

К3

16.00 – 19.15

Историја медија

Доц. др Нада Торлак

9.00 – 12.15
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ДРУГА ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

16.45 – 18.15

Енглески језик 2

Зорица Ђорђевић

А3

18.30 – 20.00

Енглески језик 2 - вежбе

Зорица Ђорђевић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

16.00 – 19.15

Историја српске културе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

К3

19.20 – 20.05

Историја српске културе - вежбе Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Стилистика и реторика

Доц. др Маја Радонић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

16.50 – 17.35

Историја медија - вежбе

Роксанда Ђорђевић Бабић

С1

17.45 – 19.15

Стилистика и реторика - вежбе

Доц. др Маја Радонић,
Ивана Ерцеговац

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.00 – 13.30

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

А1

13.45 – 15.15

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

К3

16.00 – 19.15

Историја медија

Доц. др Нада Торлак

11.15 – 14.30
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ДРУГА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Политички маркетинг
Политички маркетинг – вежбе
(Студенти који слушају
Историју комуницирања)

Доц. др Драгана Новаковић
Доц. др Драгана Новаковић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

17.30 – 19.00

Енглески језик 2

Зорица Ђорђевић

19.15 – 20.45

(I гр. бр. индекса 3000 - 3999)
Енглески језик 2 – вежбе

Зорица Ђорђевић

А1
А1

А3

9.00 – 11.25
11.30 – 13.00

(I гр. бр. индекса 3000 - 3999)
СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Историја комуницирања - вежбе

Леана Вучковић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30 – 15.45

Музика и комуникација

Проф. др Михајло Ђорђевић

А3

16.00 – 17.30

Музика и комуникација - вежбе

Проф. др Михајло Ђорђевић

А3

17.45 – 19.15

Енглески језик 2

Зорица Ђорђевић

А3

19.30 – 21.00

(II гр. бр. индекса 1000 - 2999)
Енглески језик 2 – вежбе

Зорица Ђорђевић

9.30 – 11.00

(II гр. бр. индекса 1000 - 2999)
ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

12.00 – 13.30

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

А1

13.45 – 15.15

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић
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А1

15.30 – 17.00

С1

16.00 – 19.15

ТРЕЋА ГОДИНА

Политички маркетинг – вежбе
(Студенти који не слушају
Историју комуницирања)
Историја комуницирања

Доц. др Драгана Новаковић
Доц. др Наташа Симеуновић
Бајић

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Пословна информатика

Доц. др Ђурђе Милановић,
Др Небојша Бачанин

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00 – 11.25

Комуникација и култура

А3

11.30 – 13.00

Комуникација и култура - вежбе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић
Александра Бокан

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

10.45 – 12.15

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

9.00 – 12.15

Менаџмент позоришне и
музејске делатности

Проф. др Драган Никодијевић

С1

12.30 – 14.00

Менаџмент позоришне и
музејске делатности – вежбе

Мр Јован Ђукановић

Према
посебним
терминима
предметног
наставника

Менаџмент позоришне и
музејске делатности –
практикум

Проф. др Драган Никодијевић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

18.00 – 19.30

(I гр. бр. индекса 016/11 –
280/11)
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К1

19.45 – 21.15

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

(II гр. бр. индекса 283/11 – до
краја)
ТРЕЋА ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Пословна информатика

Доц. др Ђурђе Милановић,
Др Небојша Бачанин

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00 – 10.30

Агенцијско новинарство

Доц. др Будимир Поточан

А3

10.45 – 12.15

Агенцијско новинарство - вежбе

Снежана Дакић Микић

Агенцијско новинарство практикум

Доц. др Будимир Поточан

А3

Према
посебним
терминима
предметног
наставника
12.30 – 15.00

Књижевност и новинарство

Доц. др Нада Торлак

К3

16.00 – 17.30

Креативно писање, читање и
интерпретација

Проф. др Миомир Петровић

К3

17.45 – 19.15

Креативно писање, читање и
интерпретација – вежбе

Проф. др Миомир Петровић,
Ивана Ерцеговац

Према
посебним
терминима
предметног
наставника

Креативно писање, читање и
интерпретација – практикум

Проф. др Миомир Петровић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

10.45 – 12.15

16.15 – 17.45
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ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

19.30 – 20.15

Књижевност и новинарство

Доц. др Нада Торлак

К3

20.15 – 21.00

Књижевност и новинарство –
вежбе

Доц. др Нада Торлак

ТРЕЋА ГОДИНА

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

А3

9.00 – 10.30

Оглашавање у медијима – вежбе Александра Бокан

А3

10.45 – 12.15

Пословна информатика

Доц. др Ђурђе Милановић,
Др Небојша Бачанин

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

14.15 – 17.30

Медијско право

Доц. др Весна Балтезаревић

К1

17.50 – 19.20

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

НАСТАВНИК

(I гр. бр. индекса 003/11 –
123/11)
К1

19.30 – 21.00

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

(II гр. бр. индекса 127/11 –
259/11)
ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

12.30 – 15.00

Оглашавање у медијима

Доц. др Марија Алексић

Према
посебним
терминима
предметног
наставника

Оглашавање у медијима –
практикум

Доц. др Марија Алексић
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К1

16.15 – 17.45

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

(III гр. бр. индекса 260/11 – до
краја)
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

A3

13.15 – 15.40

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Катарина Закић,
Др Снежана Берић

А3

15.45 – 17.15

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Др Снежана Берић,
Мр Катарина Оташевић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00 – 12.30

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

А1

12.45 – 14.15

Односи с јавношћу - вежбе

Доц. др Марија Алексић

С1

15.00 – 18.15

Управљање истраживањем и
развојем

Проф. др Славица Костић
Николић

С1

18.30 – 20.00

Управљање истраживањем и
развојем - вежбе

Доц. др Драгана Трифуновић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу - вежбе

Др Мирјана Танкосић

10.00 – 11.30
ЧЕТВРТА
ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

Дигиталне комуникације

Проф. др Михајло Ђорђевић

12.30 – 15.45
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С1

16.00 – 17.30
Према
посебним
терминима
предметног
наставника

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

Дигиталне комуникације вежбе
Дигиталне комуникације –
практикум

Проф. др Михајло Ђорђевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Проф. др Михајло Ђорђевић

A3

13.15 – 15.40

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Катарина Закић,
Др Снежана Берић

А3

15.45 – 17.15

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Др Снежана Берић,
Мр Катарина Оташевић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00 – 12.30

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

А1

12.45 – 14.15

Односи с јавношћу - вежбе

Доц. др Марија Алексић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу - вежбе

Др Мирјана Танкосић

10.00 – 11.30
ЧЕТВРТА
ГОДИНА

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Корпоративни идентитет

Доц. др Љиљана Манић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Катарина Закић,
Др Снежана Берић

12.30 – 16.35

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ
A3

13.15 – 15.40
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А3

15.45 – 17.15

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Др Снежана Берић,
Мр Катарина Оташевић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

10.00 – 12.30

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

А1

12.45 – 14.15

Односи с јавношћу – вежбе

Доц. др Марија Алексић

А3

15.15 – 17.40

Корпоративни идентитет вежбе

Александра Бокан

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу - вежбе

Др Мирјана Танкосић

10.00 – 11.30

Зимски семестар школске 2014/2015. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
А3

12.30-14.05

А3

14.15-15.50

А1

16.00-19.15

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
А3

17.30-18.15

А3

18.30-19.15

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Енглески језик 1
Група А
Предавања
Енглески језик 1
Група А
Вежбе
Основи менаџмента
Групе А и Б

Предавач Зорица Ђорђевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Савремени политички системи
Група Б1 (студенти са смера
Односи с јавношћу, број
индекса од 001 до 180)
Вежбе
Савремени политички системи

Доц. др Драгана Новаковић
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Група Б2 (студенти са смера
Односи с јавношћу, број
индекса од 181)
Вежбе
Психологија стваралаштва
Група Б
Вежбе

А3

19.30-21.05

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

А3

16.00-16.45

Проф. др Владимир
Првуловић
Доц. др Драгана Новаковић

А3

17.00-17.45

С1

18.00-19.35

С1

16.00-17.35

Савремени политички системи
Предавања
Савремени политички системи –
Група А1(студенти са смера
Менаџмент у култури и
медијима)
Вежбе
Савремени политички системи –
Група А2(студенти са смера
Новинарство)
Вежбе
Психологија стваралаштва
Групе А
Вежбе
Основи менаџмента – вежбе
Група Б

А3

18.00-19.30

Предавач Зорица Ђорђевић

А3

19.35-21.05

Енглески језик 1
Група Б
Предавања
Енглески језик 1
Група Б
Вежбе
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Основи менаџмента
Групе А
Вежбе
Психологија стваралаштва
Групе А и Б
Предавања

Мр Катарина Оташевић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
А3

14.15-15.50

А3

16:00-19.15

Мр Невена Милетић

Доц. др Драгана Новаковић

Мр Невена Милетић
Мр Катарина Оташевић

Предавач Зорица Ђорђевић
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Доц. др Татјана Миливојевић
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ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

K3

16.00-17:30

Мр Невена Јанићијевић Матић

K3

17.30-18:45

C1

18.45-20:15

C1

20.15-21:30

Шпански језик 1
Група Б
Предавања
Шпански језик 1
Група Б
Вежбе
Шпански језик 1
Група A
Предавања
Шпански језик 1
Група A
Вежбе

Мр Невена Јанићијевић Матић
Мр Невена Јанићијевић Матић
Мр Невена Јанићијевић Матић

ДРУГА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
C1

9:00-10:35

C1

10:45-12:20

А3

9:00-10:35

А3

10:45-12:20

С3

9:00-10:35

С3

10:45-12:20

Кинески 18.00-19.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15
УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
А3

9.00-11.25

А3

11.45-13.20

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Италијански језик 2
Предавања
Италијански језик 2
Вежбе
Шпански језик 2
Предавања
Шпански језик 2
Вежбе
Француски језик 2
Предавања
Француски језик 2
Вежбе
Кинески језик 2
Предавања и вежбе

Предавач Тијана Нешић
Предавач Тијана Нешић
Мр Невена Јанићијевић
Матић
Мр Невена Јанићијевић
Матић
Мр Љиљана Волф
Мр Љиљана Волф
Др Наташа Костић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Увод у менаџмент медија
Предавања
Увод у менаџмент медија –
Вежбе

Проф. др Драган Никодијевић
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Мр Јован Ђукановић
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СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

9.00-11.25

Доц. др Љиљана Манић

А1

11.45-14.10

Маркетинг у култури и
медијима
Предавања
Теорија медија
Предавања

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

Проф. др Драган Ћаловић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Др Наташа Костић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

14.30-16:55

Проф. др Драган Ћаловић

А1

17.15-19:40

Теорија медија
Предавања
Маркетинг у култури и
медијима Вежбе

Доц. др Љиљана Манић

ДРУГА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

9:00-10:35

С1

10:45-12:20

А3

9:00-10:35

А3

10:45-12:20

С3

9:00-10:35

С3

10:45-12:20

Кинески
центар.
Бул.

18.00-19.35

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Италијански језик 2
Предавања
Италијански језик 2
Вежбе
Шпански језик 2
Предавања
Шпански језик 2
Вежбе
Француски језик 2
Предавања
Француски језик 2
Вежбе
Кинески језик 2
Предавања и вежбе

Предавач Тијана Нешић
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Предавач Тијана Нешић
Мр Невена Јанићијевић
Матић
Мр Невена Јанићијевић
Матић
Мр Љиљана Волф
Мр Љиљана Волф
Др Наташа Костић
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уметности
29, кб. 15
СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

9.00-11.25

Доц. др Љиљана Манић

А1

11.45-14.10

Маркетинг у култури и
медијима
Предавања
Теорија медија
Предавања

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15
С1
16.00-17.35
С1

17.45-20.10

Проф. др Драган Ћаловић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Др Наташа Костић

Новинарство у штампи
Предавања
Новинарство у штампи
Вежбе

Проф. др Будимир Поточан
Роксанда Ђорђевић
Марко Средојевић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

A1

11.45-14.10

Доц. др Љиљана Манић

А1

14.30-16:55

Маркетинг у култури и
медијима
Вежбе
Теорија медија
Предавања

Проф. др Драган Ћаловић

ДРУГА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

9:00-10:35

С1

10:45-12:20

А3

9:00-10:35

А3

10:45-12:20

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Италијански језик 2
Предавања
Италијански језик 2
Вежбе
Шпански језик 2
Предавања
Шпански језик 2

Предавач Тијана Нешић
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Предавач Тијана Нешић
Мр Невена Јанићијевић
Матић
Мр Невена Јанићијевић
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С3

9:00-10:35

С3

10:45-12:20

Кинески 18.00-19.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

Вежбе
Француски језик 2
Предавања
Француски језик 2
Вежбе
Кинески језик 2
Предавања и вежбе

Матић
Мр Љиљана Волф
Мр Љиљана Волф
Др Наташа Костић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

11.45-14.10

Проф. др Драган Ћаловић

А1

14.30-16:55

А1

17.15-19.40

Теорија медија
Предавања
Маркетинг и јавност
Предавања
Маркетинг и јавност
Вежбе

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
Кинески 10.00-11.35
центар.
Бул.
уметности
29, кб. 15

Проф. др Мирко Милетић
Мр Јован Ђукановић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Кинески језик 2

Др Наташа Костић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.45-11.20

Марио Калик

С1

11.45-14.10

А1

14.30-16.55

Социологија масовних
комуникација
Вежбе
Социологија масовних
комуникација
Предавања
Теорија медија
Предавања
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Проф. др Зоран Аврамовић
Проф. др Драган Ћаловић
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ТРЕЋА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
А1

10.45-12:20

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Теорије јавног мнења
Вежбе

Марио Калик
Леана Вучковић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С3

10.00-13.15

Менаџмент у издавачкој
делатности
Предавања

Доц. др Ирина Милутиновић

С3

13.30-14.15

Менаџмент у издавачкој
делатности – вежбе

Мр Катарина Оташевић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Проф. др Милан Брдар

С1

12.30-15.45

К3

16.00-17.35

Теорије јавног мнења
Предавања
Финансијски менаџмент у
култури и медијима
Предавања
Финансијски менаџмент у
култури и медијима
Вежбе
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Право интелектуалне својине
Предавања
Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности
Вежбе
Менаџмент у ликовној и
музичкој делатности
Предавања

Доц. др Весна Балтезаревић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

12.30-15.45

К3

16.15-17.00

К3

17.15-20.30
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Проф. др Звонко Гобељић,
Милица Гавриловић
Милица Гавриловић

Мр Катарина Оташевић
Доц. др Снежана Берић

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

ТРЕЋА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
А1

12.30-14:05

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Теорије јавног мнења
Вежбе

Марио Калик
Леана Вучковић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

16.00-18.25

К3

18.45-21.10

Радио и ТВ новинарство
Доц. др Нада Торлак
Предавања
Радио и ТВ новинарство – вежбе Снежана Дакић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Теорије јавног мнења
Предавања

Проф. др Милан Брдар

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

12.30-15.45

Право интелектуалне својине
Предавања

Доц. др Весна Балтезаревић

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Проф. др Миомир Петровић

А3

16.00-17.35

Теорија жанрова
Предавања
Теорија жанрова
Вежбе

Ивана Ерцеговац

ТРЕЋА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
С3

12.30-14:05

А1

14.15-15.50

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Пословна кореспонденција
Вежбе
Теорије јавног мнења
Вежбе

Доц. др Маја Радонић
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Марио Калик
Леана Вучковић
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УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Културни идентитет
Предавања
Пословна кореспонденција
Предавања

Доц. др Драгана Јовановић

С1

9.00-12.15

А3

13.30-16.45

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00-12.15

Теорије јавног мнења
Предавања

Проф. др Милан Брдар

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Културни идентитет – вежбе
Вежбе
Право интелектуалне својине
Предавања

Доц. др Драгана Јовановић

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

Доц. др Маја Радонић

С3

10.30-12.05

С1

12.30-15.45

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30-15.45

Проф. др Миомир Петровић

А3

17.45-19.20

Теорија жанрова
Предавања
Теорија жанрова
Вежбе

Доц. др Весна Балтезаревић

Ивана Ерцеговац

ЧЕТВРТА ГОДИНА – МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

12.30-15.45

С1

16.00-17.35

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

12.30-15.45

С1

16.00-18.25

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Управљање људским ресурсима
Предавања
Управљање људским ресурсима
Вежбе

Проф. др Живко Кулић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Увод у визуелну културу
Предавања
Увод у визуелну културу

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић
Александра Бокан
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Марина Голубовић
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Вежбе
ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Менаџмент у електронским
медијима
Предавања
Менаџмент у електронским
медијима
Вежбе

Проф. др Драган Никодијевић

А3

9.00-12.15

А3

12.30-14.05

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9:00-12.15

Проф. др Милан Брдар

С1

14.30-16.05

Теорије модерности
Предавања
Теорије модерности
Вежбе

Мр Јован Ђукановић

Марио Калик

ЧЕТВРТА ГОДИНА – НОВИНАРСТВО
ПОНЕДЕЉАК
САЛА
ВРЕМЕ
А3

16.00-19.15

УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Истраживачко новинарство
Предавања

Проф. др Будимир Поточан

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

12.30-15.45

Увод у визуелну културу
Предавања

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С3

14.00-16.25

Александра Бокан

К3

17.30-20.45

Увод у визуелну културу
Вежбе
Истраживачко новинарство
Вежбе

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9:00-12.15

Теорије модерности

Проф. др Милан Брдар
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Проф. др Будимир Поточан
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С1

14.30-16.05

Предавања
Теорије модерности
Вежбе

Марио Калик

ЧЕТВРТА ГОДИНА – ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ
УТОРАК
САЛА
ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Увод у визуелну културу
Предавања
Увод у визуелну културу
Вежбе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић
Александра Бокан

С1

12.30-15.45

С1

18.45-21:10

СРЕДА
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.00-12.15

С3

12.30-14.05

Пословно комуницирање
Предавања
Пословно комуницирање
Вежбе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић
Александра Бокан

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Етика јавног комуницирања
Предавања
Етика јавног комуницирања
Вежбе (студенти са бројем
индекса од 1 до 134)
Етика јавног комуницирања
Вежбе(студенти са бројем
индекса од 135)

Проф. др Смиља Ракас

ЧЕТВРТАК
САЛА
ВРЕМЕ
С1

9.00- 12.15

С3

12.30-14.05

K2

14.15-15.50

ПЕТАК
САЛА

ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9:00-12.15

Проф. др Милан Брдар

С1

16.30-18.05

Теорије модерности
Предавања
Теорије модерности
Вежбе
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Ивана Ерцеговац
Ивана Ерцеговац

Марио Калик
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Летњи семестар школске 2014/2015. године
ПРВА ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

СВЕ СТУДИЈСКЕ ГРУПЕ
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Историја културе и
цивилизације

Доц. др Ирина Милутиновић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Италијански језик 1

Предавач Тијана Нешић

А1

9.30 – 12.45

9.00 – 10.35

А3

10.45 – 12.20

С3

9.00 – 10.35

(студенти који слушају Теорију
уметности)
Италијански језик 1
Вежбе
(студенти који слушају Теорију
уметности)
Француски језик 1

С3

10.45 – 12.20

Француски језик 1 - вежбе

Предавач Мр Љиљана Волф

C1

12.30 – 14.05

Комуникологија – вежбе
(студенти који слушају Теорију
уметности)

Невена Милетић Сарић

Кинески језик 1

Наташа Костић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК
Доц. др Ирина Милутиновић

Невена Милетић Сарић

Предавач Тијана Нешић

Предавач Мр Љиљана Волф

14.30 – 16.05
Кинески
центар,
Булевар
уметности 29
СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ
С1

12.00 – 12.45

А1

13.00 – 16.15

Историја културе и
цивилизације
Вежбе
(студенти који слушају Теорију
уметности)
Комуникологија

А1

16.30 – 18.05

Комуникологија – вежбе
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А3

16.30 – 17.15

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
С1

10.00 – 11.35

С1

12.00 – 12.45

С1

13.00 – 15.25

(студенти који слушају Теорију
уметности)
Историја културе и
цивилизације
Вежбе
(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)

ПРЕДМЕТ

Доц. др Ирина Милутиновић

НАСТАВНИК

Комуникологија – вежбе
Невена Милетић Сарић
(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
Социолгија културе и уметности Марио Калик
– вежбе
Социолгија културе и уметности Проф. др Зоран Аврамовић

16.00 – 17.35
Кинески језик 1 - вежбе

Наташа Костић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.50 – 12.15

Теорија уметности

Проф. др Драган Ћаловић

C3

12.30 – 13.15

Теорија уметности – вежбе

Проф. др Драган Ћаловић

С1

14.00 – 15.35

Италијански језик 1

Предавач Тијана Нешић

15.45 – 17.20

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)
Италијански језик 1 – вежбе

Предавач Тијана Нешић

Кинески
центар,
Булевар
уметности 29

С1

(студенти који слушају
Социологију културе и
уметности)

93

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

ДРУГА ГОДИНА
УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

14.00 – 14.45

Модели културне политике –
вежбе

Леана Вучковић

С1

15.00 – 18.15

Модели културне политике

Доц. др Наташа Симеуновић
Бајић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Антропологија

Доц. др Татјана Миливојевић

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

15.45 – 17.20

Антропологија - вежбе

Марио Калик

А3

17.45 – 19.20

Енглески језик 2

Предавач Зорица Ђорђевић

А3

19.30 – 21.05

Енглески језик 2 – вежбе

Предавач Зорица Ђорђевић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30 – 14.05

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

А3

14.15– 15.50

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

К3

16.00 – 19.15

Историја медија

Доц. др Нада Торлак

С1

19.15 – 20.50

Историја медија - вежбе

Марко Средојевић

17.30 – 20.45

ДРУГА ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Енглески језик 2

Предавач Зорица Ђорђевић

12.30 – 14.05
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А3

14.15 – 15.50

Енглески језик 2 - вежбе

Предавач Зорица Ђорђевић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К3

16.00 – 19.15

Историја српске културе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

К3

19.20 – 20.05

Историја српске културе - вежбе Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

13.00 – 16.15

Стилистика и реторика

Доц. др Маја Радонић

С1

16.30 – 18.05

Стилистика и реторика - вежбе

Ивана Ерцеговац

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30 – 14.05

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

А3

14.15– 15.50

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

К3

16.00 – 19.15

Историја медија

Доц. др Нада Торлак

С1

19.15 – 20.00

Историја медија - вежбе

Марко Средојевић

ДРУГА ГОДИНА

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

16.15 – 19.30

Музика и комуникација

Проф. др Михајло Ђорђевић

А3

19.30 – 21.05

Музика и комуникација - вежбе

Проф. др Михајло Ђорђевић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ
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А3

15.45 – 17.20

Медијска аналитика – вежбе

Доц. др Драгана Јовановић

А3

17.30 – 19.05

Енглески језик 2

Зорица Ђорђевић

А3

19.15 – 20.50

Енглески језик 2 – вежбе

Зорица Ђорђевић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00 – 11.25

Политички маркетинг

Доц. др Драгана Новаковић

А3

11.30 – 13.05

Политички маркетинг - вежбе

Доц. др Драгана Новаковић

С3

13.15 – 14.50

Историја комуницирања - вежбе

Леана Вучковић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

12.30 – 14.05

Медијска аналитика

Доц. др Драгана Јовановић

A2

15.00 – 18.15

Историја комуницирања

Доц. др Наташа Симеуновић
Бајић

ТРЕЋА ГОДИНА

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.00 – 11.25

Комуникација и култура

С3

11.30 – 13.05

Комуникација и култура - вежбе

Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић
Александра Бокан

А3

13.15 – 14.50

Пословна информатика

Доц. др Небојша Бачанин
Џакула

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
A3

9.00 – 12.15

Менаџмент позоришне и
музејске делатности

Проф. др Драган Никодијевић

A3

12.15 – 13.45

Менаџмент позоришне и
музејске делатности – вежбе

Мр Јован Ђукановић
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Менаџмент позоришне и
музејске делатности –
практикум

Проф. др Драган Никодијевић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

Према
посебним
терминима
предметног
наставника

18.00 – 19.30

ТРЕЋА ГОДИНА

НОВИНАРСТВО

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

9.00 – 10.35

Агенцијско новинарство

Проф. др Будимир Поточан

А3

10.45 – 12.20

Агенцијско новинарство - вежбе Снежана Дакић Микић
Агенцијско новинарство практикум

Проф. др Будимир Поточан

С1

Према
посебним
терминима
предметног
наставника
12.30 – 15.45

Књижевност и новинарство

Доц. др Нада Торлак

К3

16.00 – 16.45

Књижевност и новинарство –
вежбе

Марко Средојевић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Пословна информатика

Доц. др Небојша Бачанин
Џакула

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

16.15 – 17.50

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

C1

18.00 – 19.35

Креативно писање, читање и

Проф. др Миомир Петровић

13.15 – 14.50
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интерпретација
C1

19.45 – 21.20

Креативно писање, читање и
интерпретација – вежбе

Ивана Ерцеговац

Према
посебним
терминима
предметног
наставника

Креативно писање, читање и
интерпретација – практикум

Проф. др Миомир Петровић

ТРЕЋА ГОДИНА

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

16.00 – 18.25

Оглашавање у медијима

Доц. др Љиљана Манић

Оглашавање у медијима –
практикум

Доц. др Љиљана Манић

С1

Према
посебним
терминима
предметног
наставника
18.45 – 20.15

Оглашавање у медијима – вежбе Александра Бокан

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Пословна информатика

Доц. др Небојша Бачанин
Џакула

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

14.15 – 17.30

Медијско право

Проф. др Весна Балтезаревић

К1

18.00 – 19.35

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

13.15 – 14.50

(I – група студенти са бројем
индекса мањим од 2150)
К1

19.45 – 21.10

Пословна информатика – вежбе
(II – група студенти са бројем
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индекса од 2151 до 3200)
ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

К1

Пословна информатика – вежбе

Никола Минић

19.30 – 21.05

(III – група студенти са бројем
индекса већим од 3201)
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

МЕНАЏМЕНТ У КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

13.15 – 14.50

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Мр Катарина Оташевић

A1

15.00 – 17.25

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Снежана Берић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Односи с јавношћу - вежбе

Доц. др Мирјана Танкосић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

12.30 – 15.45

10.00 – 12.25

ЧЕТВРТАК
САЛА ВРЕМЕ
А2

9.00 – 12.15

Управљање истраживањем и
развојем

Проф. др Славица Костић

А2

12.15 –13:50

Управљање истраживањем и
развојем - вежбе

Доц. др Драгана Трифуновић
Мр Катарина Оташевић
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ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

НОВИНАРСТВО

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

13.15 – 14.50

Интеркултурни менаџмент –
вежбе

Мр Катарина Оташевић

A1

15.00 – 17.25

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Снежана Берић

УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Односи с јавношћу - вежбе

Доц. др Мирјана Танкосић

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

С1

9.00 – 12.15

Дигиталне комуникације

Проф. др Михајло Ђорђевић

С1

12.15 – 13.50

Дигиталне комуникације вежбе
Дигиталне комуникације –
практикум

Проф. др Михајло Ђорђевић

12.30 – 15.45

10.00 – 12.25

Према
посебним
терминима
предметног
наставника
ЧЕТВРТА
ГОДИНА
ПОНЕДЕЉАК
САЛА ВРЕМЕ

Проф. др Михајло Ђорђевић

ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

A1

15.00 – 17.25

Интеркултурни менаџмент

Доц. др Снежана Берић

А1

17.45 – 19.20

Интеркултурни менаџмент –

Мр Катарина Оташевић
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вежбе
УТОРАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

Корпоративни идентитет вежбе
Односи с јавношћу - вежбе

Александра Бокан

СРЕДА
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А1

Односи с јавношћу

Проф. др Миливоје Павловић

ПЕТАК
САЛА ВРЕМЕ

ПРЕДМЕТ

НАСТАВНИК

А3

Корпоративни идентитет

Доц. др Љиљана Манић

С1

10.00 – 12.25

А3

12.30 – 15.45

10.00 – 12.25

16.00 – 20.05

Доц. др Мирјана Танкосић

ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА
Мастер академске студије Управљање у култури и медијима, новинарство и
односи с јавношћу Факултета за културу и медије конципиран је као оригиналан приступ
мастер образовању будућих културолога, стручњака за односе с јавношћу, новинара,
медијских менаџера и истраживача медија и културе.
Циљеви програма мастер академских студија су: образовање и оспособљавање
студената у области културолошко-комуниколошких наука, медија и новинарства, као и
управљања односима с јавношћу, кроз препознавање стандарда и нивое информацијскокомуникационог окружења; валоризовање задатака који захтевају познавање медијских
технолошких процеса у свим функцијама и моделима јавне сфере; развој критичког
мишљења и аналитичког решавања културолошко-комуниколошких проблема и
оспособљавање за самостални стручни и развојни рад у динамичном националном и
европском окружењу. Недостатак образованих људи у овим професијама био је
мотивациони фактор за оснивање и рад оваквих академских студија.
Студијски програм је двосеместрални теоријско-стручни наставак основних студија
на истоименом факултету, усмерен ка квалитетнијем разумевању и усавршавању бројних
видова комуникационе праксе у области културног, уметничког, политичког,
маркетиншког и јавног комуницирања. С обзиром на то да простори културе, медија и
јавности заузимају широко поље човековог духа, различитим приступима и методама
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истраживања студенти се оспособљавају да владају бројним облицима креативног
стваралаштва, моделима друштвених вредности, идеја и комуникација.
Програм се реализује кроз три изборна модула, по чему је јединствен у нашој
земљи. Садржи четири обавезна, заједничка предмета, док се даље школовање усмерава ка
ужој специјализацији кандидата за коју се у десетом семестру сами опредељују. Тада
слушају један научно-стручни предмет и бирају један од два понуђена стручноапликативна предмета. Процедура одбране мастер рада утврђена је одлуком Сената
Универзитета.
Настава на овом студијском програму је реализована према следећим распоредима:
Зимски семестар школске 2012/2013. године
Назив предмета
Методологија примењених
истраживања
Проф. др Миљојко Базић
Културна политика и културна
акција
Проф. др Миливоје Павловић
Медијски систем Србије
Проф. др Мирко Милетић

Време (дан, сат)
Понедељак
0д 19.00h

Место
Булевар уметности 29
Са студентима осталих
факултета

Среда
17.00-20.00

Сала 3
Булевар уметности 29

Четвртак
18:00 – 21.00

Сала 8
Булевар уметности 29

Летњи семестар школске 2012/2013. године
Предмет
КОМУНИКАЦИОНЕ
СТРАТЕГИЈЕ
Обавезни заједнички
предмет
КУЛТУРА И НОВИ
МЕДИЈИ
Обавезни предмет

Наставник
Проф.др
Мирко
Милетић

Облик наставе
Предавања

Место
Бул.
Уметности

Проф. др
Зоран
Аврамовић

Предавања

Бул.
Уметности

ОДНОСИ С
МЕДИЈИМА
Изборни
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
И КУЛТУРА
Изборни
МАРКЕТИНГ У
УМЕТНОСТИ
Обавезни предмет
СЕМИОТИКА

Проф.др
Консултативно Гоце Делчева
Миливоје
Кабинет 24
Павловић
Проф. др
Консултативно Гоце Делчева
Слободан
Кабинет 62
Бранковић
Проф. др
Предавања
Бул.
Драган
Уметности
Никодијевић
Проф. др
Предавања –
Гоце Делцева
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Време
Четвртак
17-20
КЛ 2
Уторак
17-20
КЛ 2
Накнадно
Накнадно
Понедељак
18-21
Сала 8
Субота
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АУДИОВИЗУЕЛНИХ
МЕДИЈА
Изборни
МОТИВАЦИЈА,
ЕТИКА И
КОМУНИКАЦИЈА
Изборни
ИСТРАЖИВАЊЕ У
НОВИНАРСТВУ
Обавезни предмет
ГЕОПОЛИТИКА И
МЕДИЈИ
Изборни
КУЛТУРА
ГРАФИЧКОГ
КОМУНИЦИРАЊА
Изборни

Михајло
Ђорђевић

блок настава

Доц. др
Предавања
Татјана
Миливојевиц
Доц. др
Будимир
Поточан
Проф. др
Владимир
Првуловић
Проф. др
Сокол
Соколовић

8

16. март у 14цас

Бул.
Уметности

Петак
17-20
Сала 7

Консултативно Булевар
Уметности

Накнадно

Консултативно Булевар
Уметности

Накнадно

Консултативно Гоце Делцева
8

Накнадно

Зимски семестар школске 2013/2014. године
Назив предмета
Медијски систем Србије
Проф. др Мирко Милетић
Методологија примењених
истраживања
Проф. др Миљојко Базић

Културна политика и културна
акција
Проф. др Миливоје Павловић

Време (дан, сат)

Место

Среда
18:00 – 21.00

Сала 2
Булевар уметности 29

четвртак
18-22ч

Гоце Делчева 8
Сала К1
Са студентима осталих
факултета

Петак
19-21ч

Сала КЛ3
Булевар уметности 29

Летњи семестар школске 2013/2014. године
Предмет
КОМУНИКАЦИОНЕ
СТРАТЕГИЈЕ
Обавезни заједнички
предмет

Наставник
Проф.др
Мирко
Милетић

Облик наставе
Предавања
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Бул.
Уметности

Време
Четвртак
18-21
Сала 8
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КУЛТУРА И НОВИ
МЕДИЈИ
Обавезни предмет

Проф. др
Зоран
Аврамовић

Предавања

Бул.
Уметности

ОДНОСИ С
МЕДИЈИМА
Изборни
ГЛОБАЛИЗАЦИЈА
И КУЛТУРА
Изборни

Проф.др
Миливоје
Павловић
Проф.др
Миливоје
Павловић

Консултативно Гоце Делчева
Кабинет 24

МАРКЕТИНГ У
УМЕТНОСТИ
Обавезни предмет
СЕМИОТИКА
АУДИОВИЗУЕЛНИХ
МЕДИЈА
Изборни

Проф. др
Драган
Никодијевић
Проф. др
Михајло
Ђорђевић

Предавања

Консултативно Гоце Делчева
Кабинет 24
Бул.
Уметности

Консултативно Гоце Делцева
8

Уторак
17-20
КЛ 3
У термину
консултација
У термину
консултација
Понедељак
19-22
КЛ3
У термину
консултација

Петак
МОТИВАЦИЈА,
ЕТИКА И
КОМУНИКАЦИЈА
Изборни
ИСТРАЖИВАЊЕ У
НОВИНАРСТВУ
Обавезни предмет
ГЕОПОЛИТИКА И
МЕДИЈИ
Изборни
КУЛТУРА
ГРАФИЧКОГ
КОМУНИЦИРАЊА
Изборни

Доц. др
Предавања
Татјана
Миливојевиц
Доц. др
Будимир
Поточан
Проф. др
Владимир
Првуловић
Проф. др
Виолета
Цветковска

Бул.
Уметности

Консултативно Булевар
Уметности
Консултативно Булевар
Уметности
Консултативно Гоце Делцева
8

17-20
КЛ3
У термину
консултација
У термину
консултација
У термину
консултација

Зимски семестар школске 2014/2015. године

Назив предмета
Медијски систем Србије
Проф. др Мирко Милетић

Време (дан, сат)

Место

Уторак
18,00 – 21,00

Сала КЛ1
Булевар уметности 29
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Културна политика
и културна акција
Проф. др Миливоје Павловић

Среда
19,00 – 21,00

Сала КЛ1
Булевар уметности 29

Методологија
примењеног истраживања
Проф. др Миљојко Базић

Четвртак
17,00 – 21,00

Гоце Делчева 8
Сала К2
(са студентима осталих
факултета)

Летњи семестар школске 2014/2015. године
Назив предмета и име професора

Време (дан, сат)

Место

Маркетинг у уметности
Проф. др Драган Никодијевић

Понедељак
18,15 – 21,15

С7
Булевар уметности 29
Предавања

Култура и нови медији
Проф. др Зоран Аврамовић

Среда
18,00 – 21,00

КЛ1
Булевар уметности 29
Предавања

Комуникационе стратегије
Проф. др Мирко Милетић

Четвртак
18,00 – 21,00

КЛ1
Булевар уметности 29
Предавања

Етика, мотивација и комуникација
Доц. Др Татјана Миливојевић

Петак
18,00 – 21,00

КЛ1
Булевар уметности 29
Предавања

Односи с медијима
Проф. др Миливоје Павловић

Четвртак
12,00 – 13,00
17,00 – 18,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 24

Глобализација и култура
Доц. др Наташа Симеуновић Бајић

Понедељак
16,30 – 17,30

Гоце Делчева 8
Кабинет 61

Новинарство у конфликтним и кризним
ситуацијама
Проф. др Будимир Поточан

Уторак
17,00 – 18,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 75
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Култура графичког комуницирања
Проф. др Виолета Цветковска
Оцокољић

Уторак
19,00 – 20,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 58

Геополитика и медији
Проф. др Владимир Првуловић

Понедељак
17,00 – 18,00

Булевар уметности 29
Кабинет 28

Семиотика аудио-визуелних медија
Проф. др Михајло Ђорђевић

Четвртак
16,30 – 17,30

Гоце Делчева 8
Кабинет 66

ИЗВЕШТАЈ О НАСТАВИ НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА
Структура програма докторских студија конципирана је тако да обухвати све
значајне области културолошких наука, комуникологије и науке о медијима како би
кандидатима био омогућен најшири избор у складу с личним преференцијама. Планирано
је да се програм реализује трипартитним методолошко-наставним системом (предавања,
вежбе и истраживачки пројекти). Главне тематске области проучавања медиологије,
културе и комуникологије употпуњене су областима социологије, политикологије,
историје и филозофије, како ради проширења образовања кандидата тако још више ради
унапређења теоријске мисли и истаживачких поступака с којима ће се кандидати током
студија упознавати и које ће практично примењивати. Широка теоријско-аналитичка
платформа и методолошка обука реaлизује се упознавањем основних теоијских
концепата и проучавањем одабраних области, као и применом стечених знања у
истраживачким радовима и завршном раду.
Од трећег семестра студент започиње истраживачки рад под менторством
професора, најпре самостално изведених семинарских радова на поједине теме, а потом
израдом докторске тезе, чиме практично проверава и примењује стечена теоријска знања.
Предавања су екс катедра, обухватајући излагања наставника, гостујућих
професора и у дозвољеном обиму еминентних стручњака из праксе. Одређен број часова
конципиран је као дебата – уз претходну припрему – студената међусобно и студената с
професором. Истраживања су постављена мањим делом кроз израду завршних испитних
радова а већим делом кроз израду истраживачког пројекта током 3. и 4. семестра као увода
у израду докторске тезе.
У оквиру трогодишњег програма четири семестра обухватају предавања, два су
посвећена истраживачком пројекту а два семестра изради тезе. Студент профилише
сопствена интересовања полазећи од упознавања са широком теоријском платформом и
аналитичким методама приступа комуникологији, медијима и култури - главни и
заједнички/обавезни предмети - да би системом изборних курсева и коначно одабиром
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истраживачког пројекта и произилазеће теме докторске тезе спецификовао најужу област
интересовања.
Основни циљ студијског програма је развој знања и истраживачких метода
заснованих на најактуелнијим теоријама као и образовање истраживача, аналитичара и
теоретичара у области културе и медија. Овај програм докторских студија има циљ да у
области културолошких и комуниколошких наука створи научно квалификоване
истраживаче који ће бити оспособљени да врше самостална, оригинална и научно
релевантна истраживања. Тако дефинисани циљ докторског програма је део остварења
мисије Универзитета, исказане у преамбули његовог Статута.
Уз основне, студијски програм има следеће посебне циљеве:
 школовање стручњака, способних да критички истпитују постојећа и стварају
нова знања о теоријским претпоставкама и законима културне и медијске
праксе;
 развој научно-истраживачке делатности у области културе и медија и њено
повезивање са наставом на свим нивоима студија;
 научна афирмација различитих достигнућа праксе културе и медија, посебно
оних које настају у условима друштвене транзиције;
 стварање услова за систематско увођење научно-истраживачког приступа у
културним и медијским делатностима.
Предвиђени модули студенте постепено уводе у смислено, научно утемељено
теоријско бављење различитим областима културе и медија. Курикулумом и садржајем
предмета, организацијом, вођењем и оцењивањем студијско-истраживачког рада студената
обезбеђује се стицање највишег степена знања из културе и медија, односно
културолошких и комуниколошких наука.
Стицање потребних способности обезбеђује се уношењем у курикулум већег броја
предмета из области културолошких и комуниколошких наука, како би се студенти
оспособили за истраживања за дисертацију и каснији рад у одређеном запослењу.
Настава на овом студијском програму је реализована према следећим распоредима:
Зимски семестар школске 2012/2013. године
I година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 1
Обавезни главни

МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА У

Наставници

Време (дан, сат)

Место

Проф. др.
Зоран
Аврамовић

У непосредном
договору са
предметним
наставником

Гоце Делчева
кабинет

Проф. др
Базић Миљојко
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КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 1
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА
САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ
УПРАВЉАЊА КУЛТУРОМ
ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Доц. др
Миомир
Петровић
Проф. др
Драган
Никодијевић
Проф. др
Слободан
Бранковић

У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца

I година – модул КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈА
КОМУНИКАЦИЈЕ 1
Обавезни главни
МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА
У
КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 1а
ГЕОПОЛИТИКА
ИДЕНТИТЕТА
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА
ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Наставници
Проф. др
Мирко
Милетић

Време (дан, сат)
уторак
18-19ч

Место
Гоце Делчева
Сала С3

Проф. др
Србобран
Бранковић

Понедељак
17,00-18,30

Гоце Делчева
Сала С3

Проф. др
Владимир
Првуловић
Доц. др
Миомир
Петровић
Проф. др
Слободан
Бранковић

У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца

II година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 2
Обавезни главни
СТУДИЈE МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 2
Обавезни заједнички

Наставници
Проф др. Зоран
Аврамовић
Проф. др
Милан Брдар
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Време (дан, сат)

Место

Петком
19-20
Четвртком
19-20

Гоце Делчева
С3
Гоце Делчева
С3
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ИЗБОРНИ БЛОК 4
ПРАВО И СТВАРАЛАШТВО
ВИЗУЕЛНИ СТАНДАРДИ
КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ
УМЕТНИЧКОМ КАРИЈЕРОМ
У ИЗВОЂАЧКИМ
УМЕТНОСТИМА
ИНТЕГРИСАНЕ
МАРКЕТИНГ
КОМУНИКАЦИЈЕ У
КУЛТУРИ

Доц. др Весна
Балтазаревић
Проф.др Сокол
Соколовић
Проф. др
Драган
Никодијевић
Доц. др Смиљка
Исаковић

У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца

Проф. др Алиса
Марић

У зависности од
броја слушалаца

У зависности од
броја слушалаца

II година – модул КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈА
КОМУНИКАЦИЈЕ 2
Обавезни главни

Наставници
Проф. др
Мирко
Милетић

СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 2
Обавезни заједнички

Проф. др
Милан Брдар

ИЗБОРНИ БЛОК 4а
КУЛТУРА И ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ
УПРАВЉАЊЕ ОДНОСИМА
С ЈАВНОШЋУ
ЈЕЗИК И СТИЛ У
САВРЕМЕНОМ
НОВИНАРСТВУ

Проф др Зоран
Аврамовић
Доц. др
Виолета
Цветковска
Оцокољић
Проф. др
Миливоје
Павловић
Проф. др
Василије
Радикић
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Време (дан, сат)

Место

Уторак
19-20

С3

Четвртком
19-20

С3

У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
У зависности од
броја слушалаца
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Летњи семестар школске 2012/2013. године
I година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ПЕРСОНАЛИСТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
(изборни предмет)

СИНКРЕТИЗАМ И
МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ
(изборни предмет)
СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 1
(обавезни заједнички
предмет )
ГЕПОЛИТИКА
ИДЕНТИТЕТА
(изборни предмет)
СЕМИОЛОГИЈА
(изборни предмет)
ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ
КУЛТУРЕ
(изборни предмет)

Наставник
Доц. др Татјана
Миливојевић

Време (дан, сат)
Предавања
Уторак
19-20

Место
Гоце Делчева 8
К2

Доц.др Смиљка
Исаковић

Предавања
Среда
19-20

Гоце Делчева 8

Проф.др Милан
Брдар

Предавања
Четвртак
20-21

Проф.др
Првуловић
Владимир
Доц. др Драган
Ћаловић

Консултативно
Четвртак 17-18

Проф.др Сокол
Соколовић

Предавања
Петак
19,30-20,30

Консултативно
петак
17-18

С2
Гоце Делчева 8
К1

Булевар
уметности
Кабинет 28
Гоце Делчева 8
Кабинет 20
Гоце Делчева 8
К2

II година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Према акредитованом курикулуму докторских студија, студенти II године оба
усмерења су у летњем семестру ангажовани на САМОСТАЛНОМ ИСТРАЖИВАЧКОМ
РАДУ који реализују уз консултације са професорима из области које кореспондирају са
њиховом будућом докторском тезом.
Зимски семестар школске 2013/2014. године
I година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 1
Обавезни главни

Наставници
Проф др. Зоран
Аврамовић
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Време (дан, сат)

Место

Петком
19,15-20,15

Гоце Делчева
С1
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МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА У
КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 1

Проф. др
Базић Миљојко

среда
19,20-22

Доц. др
Миомир
Петровић

Консултације

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА
САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ
УПРАВЉАЊА КУЛТУРОМ

Проф. др
Драган
Никодијевић

Петком
19-20
Консултације

Гоце Делчева
Сала А3

Гоце Делчева 8
каб. 68
Гоце Делчева
Каб.22

Уторак 17,3018,30ч

ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА
I година – модул КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈА КОМУНИКАЦИЈЕ 1
Обавезни главни
МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ
И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички
ИЗБОРНИ БЛОК 1а
ГЕОПОЛИТИКА ИДЕНТИТЕТА

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА

Наставници
Проф. др
Мирко
Милетић
Проф. др
Миљојко
Базић
Проф. др
Владимир
Првуловић
Доц др
Миомир
Петровић

ЕВРОПСКА ЦИВИЛИЗАЦИЈА

111

Време (дан,
сат)
уторак
19,30-20,30

Место
Гоце Делчева
Сала С3

среда
19,20-22

Гоце Делчева
Сала А3

Консултације

Булевар уметности
Каб. 28

Уторак 16-17ч
Консултације
Петком
19-20

Гоце Делчева 8
каб. 68
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Летњи семестар школске 2013/2014. године
I година – модули КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 1

Проф.др
Милан Брдар

Време (дан,
сат)
Предавања
Четвртак
19,30-20,30

(обавезни заједнички предмет )
ПЕРСОНАЛИСТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА
(изборни предмет)

Доц. др
Татјана
Миливојевић

Предавања
Уторак
19,30-20,30

Гоце Делчева 8
К1

Проф.др
Михајло
Ђорђевић

Предавања
Петак
19-20

Гоце Делчева 8
С1

Проф.др
Драган
Ћаловић

Консултативно
среда
17,45-18,45

Гоце Делчева 8
Кабинет 22

Проф.др
Виолета
ЦветковскаОцокољић

Предавања
среда
20-21

Гоце Делчева 8
С2

СИНКРЕТИЗАМ И
МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ
(изборни предмет)
СЕМИОЛОГИЈА
(изборни предмет)
ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ
КУЛТУРЕ
(изборни предмет)

Наставник

Место
Гоце Делчева 8
С1

II година – модул КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Према акредитованом курикулуму докторских студија, студенти II године оба
усмерења су у летњем семестру ангажовани на САМОСТАЛНОМ ИСТРАЖИВАЧКОМ
РАДУ који реализују уз консултације са професорима из области које кореспондирају са
њиховом будућом докторском тезом.
Зимски семестар школске 2014/2015. године
ПРВA ГОДИНA
Модул: КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 1
Обавезни главни

Наставници
Проф. др Зоран
Аврамовић
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Време (дан, сат)

Место

Петaк
18,00 - 19,00

Гоце Делчева
Сала С3
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МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА У
КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички

Проф. др
Миљојко Базић

Уторак
18,00 - 20,40

Гоце Делчева
Сала С3

ИЗБОРНИ БЛОК 1
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
Проф. др Миомир
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
Петровић
МЕДИЈА
САВРЕМЕНЕ ТЕОРИЈЕ
УПРАВЉАЊА КУЛТУРОМ

ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Консултације
Четвртак
17,00 - 18,00

Гоце Делчева
Кабинет 68

Консултације
Проф. др Драган
Никодијевић

Доц. др Наташа
Симеуновић
Бајић

Понедељак
19,00 - 20,00

Гоце Делчева
Кабинет 20

Консултације
Понедељак
18,00 - 19,00

Гоце Делчева
Кабинет 58

Модул: КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈА
КОМУНИКАЦИЈЕ 1
Обавезни главни
МЕТОДОЛОГИЈА
НАУЧНОГ
ИСТРАЖИВАЊА У
КУЛТУРИ И МЕДИЈИМА
Обавезни заједнички

Наставници

Време (дан, сат)

Место

Проф. др Мирко
Милетић

Среда
18,30-19,30

Гоце Делчева
Сала С3

Уторак
18,00-20,40

Гоце Делчева
Сала С3

Консултације

Булевар
уметности

Проф. др
Миљојко Базић

ИЗБОРНИ БЛОК 1а
ГЕОПОЛИТИКА

Проф. др
Владимир
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ИДЕНТИТЕТА

Првуловић

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ
САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ И
МЕДИЈА
ЕВРОПСКА
ЦИВИЛИЗАЦИЈА

Понедељак
18,00 - 19,00

Кабинет 28

Консултације
Доц др Миомир
Петровић

Четвртак
17,00 - 18,00

Гоце Делчева
Кабинет 68

Консултације

Доц. др Наташа
Симеуновић
Бајић

Понедељак
18,00 - 19,00

Гоце Делчева
Кабинет 58

ДРУГА ГОДИНA
Модул: КУЛТУРОЛОГИЈА
Назив предмета

Наставници

Време (дан, сат)

Место

ТЕОРИЈЕ КУЛТУРЕ 2
Обавезни главни

Проф др. Зоран
Аврамовић

Петак
19,15 - 20,15

Гоце Делчева
Сала С3

СТУДИЈE МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 2
Обавезни заједнички

Проф. др Милан
Брдар

Четвртак
18,00 – 19,30

Гоце Делчева
Сала С3

ИЗБОРНИ БЛОК 4
ПРАВО И
СТВАРАЛАШТВО

ВИЗУЕЛНИ
СТАНДАРДИ

КРЕАТИВНЕ
ИНДУСТРИЈЕ

Консулатације
Проф. др Весна
Балтазаревић

Проф. др Виолета
Цветковска
Оцокољић

Четвртак
17,00 – 18,00

Гоце Делчева
Кабинет 71

Консулатације
Уторак
17,00 – 18,00

Гоце Делчева
Кабинет 69

Консулатације
Проф. др Драган
Никодијевић
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Понедељак
19,00 – 20,00

Гоце Делчева
Кабинет 20
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УПРАВЉАЊЕ
УМЕТНИЧКОМ
КАРИЈЕРОМ У
ИЗВОЂАЧКИМ
УМЕТНОСТИМА
ИНТЕГРИСАНЕ
МАРКЕТИНГ
КОМУНИКАЦИЈЕ У
КУЛТУРИ

Проф. др Драган
Никодијевић

Консулатације
Понедељак
19,00 – 20,00

Гоце Делчева
Кабинет 20

Консулатације
Проф. др Драган
Никодијевић

Понедељак

Гоце Делчева
Кабинет 20

19,00 – 20,00

Модул: КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
ТЕОРИЈА
КОМУНИКАЦИЈЕ 2
Обавезни главни
СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 2
Обавезни заједнички

Наставници

Време (дан, сат)

Место

Проф. др Мирко
Милетић

Среда
19,45 – 20,45

Гоце Делчева
Сала С3

Проф. др Милан
Брдар

Четвртак
18,00 – 19,30

Гоце Делчева
Сала С3

ИЗБОРНИ БЛОК 4а
КУЛТУРА И
ЕЛЕКТРОНСКЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ

Консулатације
Проф др Зоран
Аврамовић

ТЕОРИЈА ВИЗУЕЛНЕ
КОМУНИКАЦИЈЕ

Проф. др Виолета
ЦветковскаОцокољић

УПРАВЉАЊЕ
ОДНОСИМА С
ЈАВНОШЋУ

Проф др Миливоје
Павловић

Петак
17,30 - 18,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 65

Консулатације
Уторак
17,00 – 18,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 58

Консулатације
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Четвртак
17,00 – 18,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 24
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ЈЕЗИК И СТИЛ У
САВРЕМЕНОМ
НОВИНАРСТВУ

Консулатације
Доц. др Маја
Радонић

Уторак
18,00 – 19,00

Гоце Делчева
Кабинет ...

Летњи семестар школске 2014/2015. године
ПРВA ГОДИНA
Модули: КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Назив предмета
СТУДИЈЕ МОДЕРНОГ
ДИСКУРСА 1
Обавезни

Професор

Време (дан, сат)

Место

Проф. др Милан
Брдар

Четвртак
19,00 – 20,00

Гоце Делчева 8
Сала К2

ИЗБОРНИ БЛОК 2 и 2а
ПЕРСОНАЛИСТИЧКА
АНТРОПОЛОГИЈА

Доц. др Татјана
Миливојевић

Уторак
19,00 – 20,00

Гоце Делчева 8
Сала С3

СЕМИОЛОГИЈА

Проф. др Драган
Ћаловић

Среда
19,30 – 20,30

Гоце Делчева 8
Кабинет 69

ИЗБОРНИ БЛОК 3 и 3а
ТЕОРИЈА ВИЗУЛЕНЕ
КУЛТУРЕ

СИНКРЕТИЗАМ И
МУЛТИМЕДИЈАЛНОСТ

Проф. др Виолета
Цветковска
Оцокољић

Уторак
20,00 – 21,00

Гоце Делчева 8
Кабинет 58

Проф. др Михајло
Ђорђевић

Чатвртак
17,30 – 18, 30

Гоце Делчева 8
Кабинет 66
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КОРЕСПОНДЕНЦИЈА
АУДИО-ВИЗУЕЛНИХ
ИЗРАЖАЈНИХ
СРЕДСТВА У МЕДИЈИМА
МЕЂУНАРОДНОПРАВНА
ЗАШТИТА КУЛТУРНОГ И
ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

Проф. др Михајло
Ђорђевић

Чатвртак
17,30 – 18, 30

Проф. др Филип
Турчиновић

Понедељак
20,05 – 21,05

Гоце Делчева 8
Кабинет 66

Гоце Делчева 8
Кабинет 50

ДРУГА ГОДИНА
Модули: КУЛТУРОЛОГИЈА и КОМУНИКОЛОГИЈА
Према акредитованом курикулуму докторских студија студенти II године, у оквиру
оба модула, су у летњем семестру ангажовани на СТУДИЈСКОМ ИСТРАЖИВАЧКОМ
РАДУ који реализују уз консултације са професорима из области које кореспондирају са
њиховом будућом докторском дисертацијом.
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б) SWOT анализа Стандарда 4 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

-

С Л А Б О С Т И:

Рекредитацијa високошколскe
установе; (+++)
Нису уочене велике неравномерности у
односу ЕСПБ, према оптерећењу
студената; (+++)
Реализовани циљеви у скалду са
принципима Болоњске декларације;
(+++)
Уважавање и неговање
интердисциплинарности у студијским
програмима. (+++)
Хармонизација студијских програма са
савременим трендовима; (++)
Усаглашеност студијских програма са
савременим трендовима и са захтевима
тржишта рада; (+)

-

-

-

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

-

-

-

Недовољна функционална
интегрисаност достигнутог теоријског
знања са захтевима праксе; (++)
Недовољна заступљеност праксе у
образовном процесу; (++)
Непостојање жељене стопе
запошљавања дипломираних студената
након завршетка Факултета; (++)
Нема организованих додатних курсева
из сфере доживотног образовања; (++)
Потешкоће и несугласице у примени
Болоњске декларације, како од
студената, тако и од професора. (+)

О П А С Н О С Т И:

Већа сарадња са медијским и културним
институцијама у циљу повећања
могућности за извођење практичне
наставе; (++)
Додатно усавршавање младих кадрова у
иностранству; (++)
Успостављање чвршћих веза са
Националном службом запошљавања у
циљу праћења потреба тржишта; (++)
Нови студијски програми структурно
усклађени са захтевима тржишта (у
сарадњи са студентима и
послодавцима); (++)
Додатно усавршавање студената и
изналажење могућности њиховог
запошљавања; (++)
Максимално уважавање и посвећеност
потребама студената од свих запослених
на Факултету. (+)

-

-

-

Слабљење материјалних могућности
становништва у односу на школарине
студија; (+++)
Нејединствен систем и регулатива
високог образовања; (++)
Неазинтересованост како приватног,
тако и јавног сектора за узајамну
сарадњу; (++)
Превелика очекивања просечних
студената. (+)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 4
Квалитет студијских програма Факултета за културу и медије обезбеђује се кроз
праћење и проверу његових циљева, структуре, радног оптерећења студената, кроз
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осавремењивање садржаја и стално прикупљање информација о квалитету програма од
одговарајућих организација из окружења.
Праћење и контролу студијских програма су обављали декан, продекани, сви
наставници и административни радници под координацијом Комисије за контролу
квалитета.
Обавеза свих наставника и сарадника је осавремењивање садржаја курикулума и
обезбеђивање његове упоредивости са курикулумима одговарајућих иностраних
високошколских установа у циљу подстицања стваралачког и критичког мишљења
студената, истраживачког духа и примене стечених знања и вештина. Непрекидна је брига
за сталним осавремењивањем садржаја курикулума и других елемената образовног
процеса.
г) Показатељи и прилози за Стандард 4
Табела 4.1. Листа свих студијских програма који су акредитовани на високошколској
установи са укупним бројем уписаних студената на свим годинама студија у текућој и
претходне 2 школске године
Табела 4.2. Број и проценат дипломираних студената (у односу на број уписаних) у
претходне 3 школске године у оквиру акредитованих студијских програма. Ови подаци
се израчунавају тако што се укупан број студената који су дипломирали у школској години
(до 30. 09.) подели бројем студената уписаних у прву годину студија исте школске године.
Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Табела 4.3. Просечно трајање студија у претходне 3 школске године. Овај податак се
добија тако што се за студенте који су дипломирали до краја школске године (до 30.09.)
израчуна просечно трајање студирања. Податке показати посебно за сваки ниво студија.
Прилог 4.1. Анализа резултата анкета о мишљењу дипломираних студената о
квалитету студијског програма и постигнутим исходима учења.
Прилог 4.2. Анализа резултата анкета о задовољству послодаваца стеченим
квалификацијама дипломаца.
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Стандард 5: Квалитет наставног процеса
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 5
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе, укључивањем
примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и поштовање
планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање потребних
мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу. Квалитет
наставног процеса обезбеђен је стандардима квалитета наставе који су део Система
квалитета Универзитета (странице сајта Факултета и Универзитета).
Наставници и сарадници током извођења предавања и вежби поступају
професионално и имају коректан однос према студентима, што је такође садржано у
Систему квалитета као стандард квалитета наставе.
План и распоред наставе су усклађени са потребама и могућностима студената,
познати су пре почетка одговарајућег семестра и доследно се спроводе. Публикују се на
Интернет страници Факултета и Универзитета и огласној табли Факултета.
Настава је интерактивна, укључује примере из праксе, подстиче студенте на
размишљање и креативност, самосталност у раду и примену стечених знања у пракси.
Факултет за културу и медије обезбеђује да се на сваком предмету, пре почетка
сваког семестра, донесе и учини доступним студентима план рада који укључује:
 основне податке о предмету,
 циљеве предмета,
 садржај и структуру предмета,
 план и распоред извођења наставе (предавања и вежби),
 начин оцењивања на предмету,
 уџбенике, односно обавезну и допунску литературу,
 податке о наставницима и сарадницима на предмету.
Према стандардима квалитета наставе који су инкорпорирани у Систем квалитета
Универзитета, сваки план и програм рада на предмету садржи заједничке опште
информације о факултету и студијском програму, и информације о предмету.
Наставници су обавезни да поштују форму и изглед плана рада на предмету.
Заједничке опште информације о факултету и студијском програму су стандардизоване и
представљају садржину заглавља плана рада на сваком предмету (Приказ 1).
Приказ 1. Форма заглавља плана рада
Факултет:

Факултет ИД:
Шифра факултета:

Врста и ниво студијског програма:
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Назив студијског програма:
Број студијског програма:
Шифра студијског програма:
Подаци о предмету се односе на:
 програм на којем се изучава или је заједнички предмет са ИД и шифром смера,
 назив, шифру предмета, ИД предмета и СП предмета,
 годину студија на којој се изучава,
 семестар у којем се слуша,
 број кредита (ЕСПБ),
 фонд часова предмета,
 статус предмета,
 условљеност предмета,
 циљ предмета,
 ширу компетенцију предмета,
 предметну компетенцију,
 језик студија,
 потребно предзнање,
 име, презиме и академско и научно звање предметног наставника и сарадника,
 метод наставе,
 садржај предмета по радним недељама,
 садржај наставних јединица по часовима,
 литературу,
 облик провере знања,
 минималан број поена за пролазност,
 резултате изучавања предмета,
 посебну назнаку за предмет (приказ 2).
Приказ 2. Форма плана рада на предмету на студијама првог степена
Смер:
Шифра предмета:
Назив предмета:
Шифра СП предмета:
Година студија:
Семестар:
Статус предмета:
Условљеност:
Да Не
Циљ предмета:
Шире компет.:
Предм. компет.:
Језик студија:
Предзнање:
Предмет предаје:
Метод наставе:
Садржај предмета:
р. бр.
Наставни садржај

2

СмерИД:
Шифра смера:
Предмет ИД:
ЕСПБ:
Фонд часова предмета:

Бр. час.

*23

Улазак у садржај предмета у н-тој недељи остварује се кликом на кућицу означену као „улазак у садржај...“, чиме се добија следећи
приказ за унос:
назив теме: (уноси се)
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нед.
1.
2.

Литература:
1.
2.
Облик провере знања

поена

Мин. број поена за пролазност:

Резултати изучавања предмета:
Посебна назнака за предмет:

Наведене компоненте наставног процеса су предмет пажљивог планирања, што
налаже обавезу сваком наставнику да их планира и укључи у план рада за свој предмет.
Смер (заједнички или назив смера), ИД смера, шифра смера, шифра предмета, ИД
предмета, назив предмета, шифра СП предмета година на којој се изучава (1,2,3,4) семестар
у којем се слуша (1,2,3,4,5,6,7,8), унапред су унети према врсти, нивоу и садржини
студијског програма школе.
Фонд часова предмета и број кредита ЕСПБ резултат је укупног оптерећења студента на
предмету у току недеље, семестра и године. Израчунава их предметни наставник уз помоћ
директора школе, према упутству за израчунавање укупног оптерећења студента у току
семестра/године и месту предмета у студијском програму.
Наставник бира понуђену опцију за статус предмета: ФАКУЛТАТИВНИ, ИЗБОРНИ,
ОБАВЕЗНИ.
Наставник уноси опцију за условљеност предмета: Да или Не. Уколико је предмет
условљен, понуђено је да се упише којим предметом.
облик: ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ
ДОБРОВОЉНИ РАД
КОНСУЛТАЦИЈЕ
ПРЕДАВАЊА
СЕМИНАРСКИ РАДОВИ
ВЕЖБЕ
(бира се једна опција)
упутство: (уноси се)
значај теме: (уноси се)
ппт филе теме: (уноси се)

број часова:
(аутоматски се уноси, претходним уносом)

Неопходно је да се сваки метод наставе и облик рада објасне, што значи да се наведе у чему се састоје, какве су обавезе студената и како
да се студенти на најбољи начин припреме за његову реализацију (анализа примера из праксе – студије случајева, израда задатака,
освежавање градива и провера знања студената, симулације и игре, креативне радионице, индивидуални и групни пројекти и презентације,
надметања, демонстрације уметничког стварања, спортских вештина.
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Код навођења циља предмета наставник укратко објашњава основне циљеве
предмета који се остварују његовим изучавањем. При томе треба да има у виду чињеницу
да је циљ изучавања сваког предмета оспособљавање студената за развој и примену
научних, стручних и уметничких достигнућа у области коју предмет покрива, односно за
примену знања и вештина потребних за укључивање у радни процес у области коју
предмет покрива.
Код навођења ширих компетенција наставник укратко саопштава шире компетенције
које се стичу изучавањем предмета. При томе треба да има у виду чињеницу да шире
компетенције омогућавају студенту разумевање основних концепата одговарајуће научне,
стручне или уметничке области, односно развијање других знања, способности, вештина
које му олакшавају даље истраживање, стваралаштво, или друге облике рада и деловања.
Код навођења предметних компетенција наставник укратко саопштава које су уже
предметне компетенције које се стичу изучавањем предмета. При томе треба да има у виду
чињеницу да уже компетенције омогућавају студенту разумевање тачно одређеног
предметног подручја одговарајуће научне, стручне или уметничке области, односно
стицање практичних знања, способности и вештина у тачно одређеном подручју које
предмет покрива.
Наставник је обавезан да наведе језик на коме се студије изучавају.
Наставник уноси потребно предзнање за предмет уколико сматра да је студенту
неопходно; уколико сматра да предзнање није неопходно за изучавање наведеног
предмета – ставља косу црту. Уколико се потребно предзнање односи на опште и/или
средњошколско знање, онда се исто и уноси у предвиђену рубрику. Уколико се потребно
предзнање односи на знање које је стечено изучавањем одређених сродних или мање
сродних предмета у претходним нивоима образовања, називи таквих предмета или
области којој припадају наводе се у предвиђеној рубрици.
Наставник наводи имена и презимена и академска и научна звања предметног
(предметних) наставника и сарадника. Наставник прво наводи академско звање
(скраћеница) – др или мр, име и презиме наставника или сарадника, научно звање –
редовни професор, ванредни професор, доцент, професор струковних студија, предавач,
гостујући професор, професор емеритус, наставник страног језика, истраживач, сарадник у
настави, асистент.
Настава се одвија кроз већи број разноврсних облика рада. Комбинацију метода
наставе одређује предметни наставник. С методама наставе студенти се упознају путем
плана рада, и тога се предметни наставници придржавају. Наставник прецизно наводи које
су методе наставе предвиђене за предмет, бирајући једну или више од понуђених опција:
ЕКС КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ, СЕМИНАРИ. Сваки предмет обухвата одређену теоретско-методолошку, академско
опште образовну, научно стручну или стручно-апликативну област, за основне академске,
мастер академске и специјалистичке академске студије.
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Свака област се може се структурирати у више целина. Прецизан план наставе за
предмет са тематским јединицама по радним недељама и часовима наставе подразумева
да се за сваку тематску јединицу одреде термини њене обраде на предавањима и осталим
начинима извођења наставе. Термини треба да се наведу по недељама и у оквиру недеље.
За сваку тему се одређује термин у којем ће бити обрађена. Уколико се нека тема обрађује
у две или више недеља, односно два или више термина у току једне недеље, треба уписати
све предвиђене термине/недеље поред назива теме. Садржај предмета по радним недељама и
садржај наставних јединица у оквиру радне недеље наставник уноси у форми календара
предавања и осталих метода наставе са темама и терминима њиховог извођења.
За сваки предмет наставник наводи литературу, обавезну и допунску, према
следећим захтевима: аутор – презиме, прво слово имена, година издања, назив дела (књига:
италик; ако је часопис или зборник радова у питању, назив чланка пише се нормалним
словима, а назив часописа односно зборника италик стилом), издавач, место издања:
издавач, уз ознаку обавезна литература – да или не (бира понуђену опцију).
Пошто се оцењују разноврсни облици рада студената и пошто је њихова укупна
оцена збир поена остварених кроз различите активности (активности студената током
наставе и на испиту), врло је важно да се унапред у плану рада одреде облици провере
знања, односно облици рада студената који се оцењују, начин оцењивања сваког облика
рада понаособ и број поена које облици рада доносе. Наставник прво наводи облике рада
студената који ће се оцењивати – ПРИСУСТВО НАСТАВИ, ТЕСТОВИ УКУПНО,
ЗАВРШНИ ИСПИТ, СЕМИНАРСКИ РАДОВИ, затим начин на који ће се сваки од облика
рада оцењивати (БРОЈ БОДОВА 0-100), при чему се уочава структура укупне оцене
студента на предмету. Минималан број поена за пролазност наставник уноси према
укупном броју бодова, структури бодова и сопственој процени, а имајући у виду да тај
број не може бити мањи од предвиђеног минимума – 54 процената укупног броја бодова.
Наставник је обавезан да у план рада укратко наведе које резултате очекује од
изучавања предмета код студената.
Наставник уноси посебну назнаку за предмет уколико је има; уколико је нема,
ставља косу црту у рубрику предвиђену за то. Посебне назнаке се могу односити на
предмет, услове полагања испита, начине полагања испита, полагања колоквијума, или о
времену и месту пријема студената, адреси и бројевима телефона у кабинету наставника
и сарадника, и-мејл адреси наставника и сарадника и слично.
На основу овако постављених захтева, уз одговарајућу евиденцију реализације кроз
тзв. дневник рада, студентске картоне могуће је проверавати степен испуњености
постављених циљева и остварености задатака.
Квалитет наставе обезбеђује се професионалним радом и односом наставног
особља, доследним извршавањем плана и распореда наставе, интерактивном наставом и
предузимањем потребних мера када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем
нивоу.
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Квалитет наставе
се утврђује е кроз анализу остварене наставе која своје место
налази у Извештају о реализацији наставе у зимском и летњем семестру, мерењем
одступања од планиране наставе и отклањањем узрока одступања у наредној школској
години.
Посебно се цене напори наставника да одрже планирани фонд у погледу квантитета
и квалитета, да се придржавају врсте и обима планиране литературе, термина консултација
и да спроведу одговарајући начин рада у настави, начин сарадње са студентима, начин
комуникације, провере знања кроз колоквијуме, тестове, семинаре и друге облике.
Према захтевима стандарда наставник и сарадник су дужни да предавања изводе у
потпуности према плану рада који је утврђен пре почетка наставе.
Тематске јединице предавања и вежби морају се обрађивати по редоследу и
терминима који су предвиђени планом рада на предмету, уз дозвољено одступање од око
20 процената. Наставник и сарадник су дужни да током часа обраде најмање 70
процената садржаја тематске јединице која је предвиђена планом рада за тај час.
Настава се одржава у временским терминима који су предвиђени распоредом
часова, односно час наставе треба да започне и заврши се на време, према распореду
часова који се утврђује и објављује 7 дана пре почетка наставе. Наставник или сарадник
могу у договору са продеканом променити распоред часова и план рада у случају
болести и сл., или по захтеву студената, при чему надлежни орган одређује замену.
Садржај предавања и вежби мора да покрива најмање 70 процената градива
студијског програма предмета који је предвиђен за испитну материју. Садржај предавања и
вежби мора бити тако обликован да она буду корисна за савладавање градива и припрему
испита.
Наставник треба да предаје на начин који стимулише размишљање студента.
Наставник треба да предаје разумљиво и јасно, да долази припремљен на предавања и да
има коректан однос према студентима, да се пристојно понаша и долази уредно обучен на
час. Стил изражавања наставника мора бити такав да га студенти разумеју.
Садржај вежби дефинише се тако да оне буду корисне за разумевање дисциплине
коју покрива предмет, за савладавање градива и припрему испита. Часови вежби не смеју
се користити за обраду материје коју студенти пре тога нису обрадили на предавањима.
Вежбе обавезно морају да укључе практичне облике рада са студентима као што су задаци,
примери, студије случајева и слично. Облици примене знања усклађени су са природом
предмета (општеобразовни, стручни) и са величином групе.
Наставници и сарадници дужни су да на вежбама континуирано проверавају знање
студената, од класичног пропитивања и израде задатака, преко тестова, до иновативних
облика провере знања. Однос појединих облика рада на вежбама и осталим методама
наставе није унапред одређен, већ га наставници и сарадници самостално одређују током
наставе.
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Наставник или сарадник мора на вежбама и осталим методама рада да обезбеди
активно учешће што већег броја студената и да обезбеди двосмерну комуникацију са
студентима.
Пошто је Комисија за контролу квалитета Факултета обавезна да систематски прати
спровођење плана наставе као и плана рада на појединачним предметима и предузима
корективне мере, контрола квалитета наставе укључује: 1. контролу одржавања наставе
према плану рада; 2. контролу квалитета садржаја и метода наставе; 3. контролу резултата
наставе. Такође, систематски се прати, оцењује квалитет наставе на појединачним
предметима и предузимају корективне мере за његово унапређење. Продекан за наставу
упозорава наставнике који се не придржавају плана рада на предмету или не постижу
одговарајући квалитет предавања и вежби, на потребу побољшања, и обезбеђује им
потребно усавршавање.
Контрола одржавања наставе према усвојеном плану рада и календару наставе
обавља се контролом дневника рада, као и студентском анкетом. На основу тога Комисија
за контролу квалитета закључује дневник рада и контролише уписане часове по терминима
и темама. Исто се доставља у форми извештаја о одржаној настави на сваком предмету.
Извештај о одржаној настави на сваком предмету садржи податке о броју и датумима
одржаних часова, као и темама које су обрађене на тим часовима. Извештај се прослеђује
Научно-наставном већу и декану факултета, ради предлагања мера за корекцију. Сва
одступања од плана рада већа од 20 процената налажу обавезу да се о истом разматра са
предметним наставником и са њим утврде мере како би се убудуће избегла слична
одступања. О свим одступањима од утврђеног плана рада на предметима већим од 20
процената као и о предузетим мерама, дужност је известити Сенат Универзитета.
Контрола квалитета садржаја и метода наставе обавља се путем студентске анкете.
Анкета студената резултира оценама квалитета свих облика наставе на предмету, и то за
сваког наставника или сарадника појединачно. Анкетом се такође утврђује да ли се наставник или сарадник придржава плана рада на предмету. Анкетирање студената изводи се
на крају сваког семестра за предмете из тог семестра. Анкету организује и спроводи
Комисија за контролу квалитета. Резултати анкетирања студената достављају се декану
Факултета. Лоше оцене од стране студената упућују на разговоре са предметним
наставником о истом, након чега се предлажу мере за побољшање квалитета извођења
наставе.
Контрола резултата наставног процеса обавља се анализом резултата оцењивања
студената. На крају школске године, надлежна студентска служба саставља извештај о
резултатима оцењивања студената по предметима и наставницима.
Извештај о резултатима оцењивања студената по предметима и наставницима мора
да садржи следеће: укупан број студената уписаних на предмету, број студената који су
положили предмет у одређеним роковима, њихово учешће у укупном броју студената,
дистрибуцију оцена и просечну оцену студената на предмету.
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За сада смо пратили резултате наставе израчунавањем просечне оцене односно
пролазности студената по роковима, наставницима и предметима.
Квалитет наставе је праћен, оцењиван и унапређиван према захтевима Стандарда
квалитета наставе који су саставни део Система квалитета Универзитета и Факултета. То
значи да је примењиван систематски и континуиран процес праћења, мерења и унапређења
квалитета наставе.
б) SWOT анализа Стандарда 5 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

-

С Л А Б О С Т И:

Компетентност и искуство наставника и
сарадника у образовном раду; (+++)
Примена савремених наставних метода,
усклађених са захтевима исхода учења;
(+++)
Редовна информисаност студената о
свим сегментима наставе; (+++)
Организовање беплатне припремне
наставе на Факултету. (+++)
Висока мотивисаност већине наставника
и сарадника за унапређивање квалитета
наставног процеса; (++)
Рационално коришћење расположивих
кадровских и материјалних ресурса на
Факултету; (++)
Мастер студије у успону интересовања
студената; (+)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

-

-

-

Део наставног кадра се радије
опредељује за екс-катедарску наставу,
уместо за интерактивну наставу; (+)
Недовољна стимулација студената за
активније учешће у настави; (+)
Интерактивно учешће студената није
равномерно у групама; (+)
Усмереност у настави претежно на
пренос информација и „усвајањеˮ знања.
(+)

О П А С Н О С Т И:

Развијање облика наставе, базиране на
савременим технологијама; (++)
Јачање људских и техничких капацитета
путем масовнијег учешћа на пројектима;
(++)
Примена нових, модернијих и
инвентивнијих наставних метода и
техника – како професора, тако и
асистената; (++)
Континуирано подизање квалитета
наставе и преношење студентима
најновијих достугнућа у свету науке (из
конкретних области). (+)
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Недостатак финансијских средстава;
(+++)
Недовољна заинтересованост
медијских и културних институција за
непосредну сарадњу са
високообразовним институцијама. (++)
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в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 5
Квалитет наставног процеса обезбеђује се кроз интерактивност наставе,
укључивањем примера у наставу, професионални рад наставника и сарадника, доношење и
поштовање планова рада по предметима, као и праћење квалитета наставе и предузимање
потребних мера у случају када се утврди да квалитет наставе није на одговарајућем нивоу.
Квалитет наставног процеса обезбеђен је Стандардима квалитета наставе који су део
Система квалитета Универзитета.
Прате се резултати наставе израчунавањем просечне оцене односно пролазности
студената по роковима, наставницима и предметима.
У будућем периоду квалитет наставе ће се пратити, оцењивати и унапређивати према
захтевима Стандарда квалитета наставе који су саставни део Система квалитета
Универзитета, чији је организациони део Факултет. То значи да ће се применити
систематски и континуиран процес праћења, мерења и унапређења квалитета наставе.
г) Показатељи и прилози за Стандард 5
Прилог 5.1. Анализа резултата анкета студената о квалитету наставног процеса
Прилог 5.2. Процедуре и поступци који обезбеђују поштовање плана и распореда наставе.
Прилог 5.3. Доказ о спроведеним активностима којима се подстиче стицање активних
компетенција наставника и сарадника

128

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

Стандард 6: Квалитет научноистраживачког и стручног рада
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 6
Факултет за културу и медије своју мисију заснива на потребама ширења нових
знања, културног и друштвеног просперитета наше заједнице и њене интеграције у шире,
европске и светске развојне токове. Темељни циљ је да висококвалитетним образовним и
научним програмима уводи генерације младих у свет научних и свеукупних друштвених
достигнућа и промена уз најдубље поштовање академских слобода.
Факултет за културу и медије непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова,
праћењу и провери резултата научноистраживачког и стручног рада и њиховом
укључивању у наставни процес. Факултет за културу и медије у свом раду остварује
јединство образовног, научноистраживачког и стручног рада ослањајући се на
научноистраживачки рад Универзитетa.
У интересу Факултета и осталих чланица, Универзитет перманентно осмишљава и
припрема научноистраживачке, стручне и друге врсте програма, као и националне и
међународне научне пројекте.
Факултет за културу и медије систематски прати и оцењује обим и квалитет
истраживачког рада наставника и сарадника. Садржај и резултати научних, истраживачких
и стручних активности наставника и сарадника усклађени су са стратешким циљем
Факултета, циљем Универзитета, националним и европским циљевима и стандардима
образовања.
Организовањем две међународне научне конференције КУЛТУРНА ПОЛИТИКА,
УМЕТНИЧКО СТВАРАЛАШТВО И МЕДИЈСКА ПРАКСА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВОГ
ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА (31. мај 2012. године) и САВРЕМЕНА УМЕТНИЧКА
ПРАКСА, МЕДИЈСКА ПИСМЕНОСТ, КУЛТУРНИ ИДЕНТИТЕТ И ДРУШТВЕНИ
РАЗВОЈ (20. новембар 2014. године). Факултет је дао велики допринос развоју науке и
унапређењу научних компетенција наставног особља, међу којима је и наставно особље
Факултета за културу и медије. Са обе конференције објављени су тематски зборници
радова. Предвиђено је да Факултет сваке друге године организује међународни научни
скуп са темама из области културе и медија.
Знања до којих се на Факултету за културу и медије долази спровођењем одређених
научних, истраживачких и професионалних активности, активно се укључују у постојећи
образовни процес. Резултате свог научноистраживачког и стручног рада наставници
имплементирају у наставни процес и инкорпорирају у уџбенике.
Факултет за културу и медије подстиче запослене да се активно баве научним,
истраживачким и професионалним радом и да што чешће објављују резултате својих
истраживања. Праћење научног и стручног усавршавања запослених наставника обавља се
сталним подстицањем да се усавршавају, што наставници публикују сталним ажурирањем
спискова објављених радова на научним скуповима, симпозијумима домаћег и

129

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

међународног карактера, часописима научног и стручног карактера и другим облицима
изражавања научне способности, стручности и креативности, који се налазе на сајту
Универзитета. Наставници су попунили научноистраживачки картон ради формирања базе
података.
Универзитет обавља издавачку делатност у складу са својим могућностима и за
потребе свих организационих јединица, па и Факултета. Факултет за културу и медије ће
појачати рад на подстицању, обезбеђењу услова, праћењу и провери резултата
научноистраживачког и стручног рада и њиховом укључивању у наставни процес.
б) SWOT анализа Стандарда 6 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

Високе научне компетенције наставника
и сарадника; (++)
Плодна издавачка делатност
Универзитета и Факултета; (++)
Истакнута репутација једног броја
професора ван матичног Универзитета,
као и у иностранству. (++)
Значајан број наставника и сарадника је
укључен у научно-истраживачке
пројекте; (+)
Развијена међународна сарадња са
сродним институцијама; (+)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:
-

-

-

Занемарљиво учешће наставника и
сарадника у међународним пројектима;
(+++)
Недовољно профилисан имиџ
Факултета као научноистраживачке
институције; (++)
Мањак интердисциплинарних
истраживања. (+)

О П А С Н О С Т И:

Повећање броја објављених SSCIиндексираних радова; (+++)
Активније укључивање у међународне
пројекте; (+++)
Подстицање и омогућавање већег
ангажовања наставника и сарадника на
домаћим и међународним пројектима;
(+++)
Сарадња са иностраним факултетима;
(++)
Укључивање научно-наставног кадра у
струковна и организациона тела; (+)
Активнија промоција Факултета кроз
присуство у медијима, организовање
округлих столова, научно-стручних
скупова, предавања у школама и др. (+)

-

-
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в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 6
Факултет за културу и медије непрекидно ради на подстицању, обезбеђењу услова,
праћењу и провери резултата научноистраживачког и стручног рада и њиховом
укључивању у наставни процес.
Факултет за културу и медије ће појачати рад на подстицању, обезбеђењу услова,
праћењу и провери резултата научноистраживачког и стручног рада и њиховом
укључивању у наставни процес.
г) Показатељи и прилози за Стандард 6
Табела 6.1. Назив текућих научноистраживачких/уметничких пројеката, чији су
руководиоци наставници стално запослени у високошколској установи.
Табела 6.2. Списак наставника и сарадника запослених у високошколској установи,
учесника у текућим домаћим и међународним пројектима
Табела 6.3. Збирни преглед научноистраживачких и уметничких резултата у установи у
претходној календарској години према критеријумима Министарства.
Табела 6.4 Списак SCI/SSCI-индексираних радова по годинама за претходни трогодишњи
период. (Навести референце са редним бројем)
Табела 6.5. Листа одбрањених докторских дисертација (име кандидтата, име ментора,
назив дисертације и година одбране, публиковани резултати) у високошколској установи у
претходне три школске године
Табела 6.6. Списак стручних и уметничких пројеката који се тренутно реализују у
установи чији су руководиоци наставници стално запослени у високошколској
установи.
Табела 6.7 Списак ментора према тренутно важећим стандардима који се односи на
испуњеност услова за менторе у оквиру образовно-научног, односно образовноуметничког
поља, као и однос броја ментора у односу на укупан број наставника на високошколској
установи.
Прилог 6.1. Списак награда и признања наставника, сарадника и студената за
остварене резултате у научноистраживачком и раду.
Прилог 6.2. Однос наставника и сарадника укључених у пројекте у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.
Прилог 6.3. Однос броја SCI-индексираних
радова у односу на укупан број
наставника и сарадника на високошколској установи.
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Стандард 7: Квалитет наставника и сарадника
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 7
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором
наставника и сарадника на основу јавног конкурса, обезбеђивањем услова за непрекидну
едукацију и развој и проверу квалитета њиховог рада.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника утврђују се унапред, јавни су и
доступни оцени стручне и шире јавности. Овај поступак и услови предмет су периодичне
провере и усавршавања.
Поступак и услови за избор наставника и сарадника регулисани су Статутом
Факултета, односно по закону о високошколским установама и Правилником о квалитету
Универзитета.
Факултет за културу и медије се приликом избора у звања наставника и сарадника
придржава прописаних поступака и услова путем којих оцењује научну, истраживачку и
педагошку активност наставника и сарадника. Приликом избора у звања наставника, цене
се следећи елементи: оцена о резултатима научног и истраживачког рада, оцена о
ангажовању у развоју наставе и других делатности Факултета, оцена о резултатима
педагошког рада, као и оцена резултата остварених у обезбеђивању научно-наставног и
стручног подмлатка. При оцењивању резултата педагошког рада узима се у обзир
мишљење студената.
Факултет за културу и медије систематски прати, оцењује и подстиче научноистраживачку, стручну и педагошку активност наставног особља. То је допринело и
значајним бројем научних и стручних радова и учешћа на научним скуповима и
симпозијумима наставника Факултета.
Факултет за културу и медије спроводи дугорочну политику квалитетне селекције
младих кадрова и њиховог даљег напредовања као и различите врсте усавршавања,
ослањајући се на потенцијале и могућности Универзитета, чији је Факултет део. На
Факултету се спроводи дугорочна политика избора квалитетног младог кадра који
напредује и усавршава се управо кроз извођење наставног процеса и ангажовање на
сопственом научноистраживачком и стручном раду и стицању педагошког искуства.
Факултет за културу и медије обезбеђује наставницима и сарадницима перманентну
едукацију и усавршавање путем студијских боравака, специјализација, учешћа на научним
и стручним скуповима. Обезбеђење усавршавања, студијских боравака и специјализација
наставника и сарадника од стране Факултета сада је скромно. Подстицање наставног кадра
да учествује на научним скуповима и публиковање радова у домаћим и иностраним
часописима са рецензијама остварује се понудом расположиве одговарајуће литературе у
библиотеци Универзитета, која се набавља по предлогу наставног особља, препоруци
еминентних стручњака и научних радника из одговарајућих области, добија разменом са
другим високошколским институцијама, добија као поклон и сл., затим кроз доступност
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информацијама са интернета, јер сваки наставник има свој рачунар и приступ интернету,
своју и-мејл адресу, и на крају, кроз финансијску подршку учествовању на научним
скуповима и штампању Зборника у којима се публикују радови наставника Факултета.
Факултет за културу и медије при избору и унапређењу наставно-научног и
стручног кадра посебно негује повезаност рада у образовању са радом на пројектима у
другим областима културе, медијског деловања, привредног и друштвеног живота.
При избору и унапређењу наставно-научног и стручног кадра посебно се вреднују
педагошке способности. Поред научних компетенција, истраживачких способности и
стручности, наставни кадар Факултет за културу и медије стално се усавршава у погледу
сопствених педагошких квалитета кроз разговоре са компетентним стручњацима на
Универзитету, међусобне разговоре, праћење педагошког рада на другим високошколским
институцијама, као и прилагођавање рада са студентима у зависности од карактера групе
са којом се ради.
Искуство је показало да повећање броја колоквијума и провера знања током
наставе, чији резултати улазе у коначну оцену, утичу на већу пролазност и
заинтересованост студената за рад, али само оних који присуствују настави. Још увек
постоје студенти који не похађају редовно наставу, а желе да полажу испите путем
колоквијума или да проверавају своје знање током наставе. У таквим случајевима
студенту се често онемогућава полагање испита током семестра кроз колоквијуме, али му
се омогућава да без обавезе полагања колоквијума полаже испит у целости, јер
колоквијуми нису услов за излазак на испит. Факултет за културу и медије се обавезује да
ће квалитет наставника и сарадника обезбеђивати и даље пажљивим планирањем и
избором наставника и сарадника на основу јавног конкурса. Такође, појачаће активности у
области обезбеђивања услова, побољшати услове и повећати могућности за непрекидну
едукацију и развој квалитета наставника и сарадника и проверу оствареног квалитета, све
у складу са Правилником о квалитету.
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б) SWOT анализа Стандарда 7 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

-

С Л А Б О С Т И:

Компетентност и искуство наставника и
сарадника у образовном раду; (+++)
Висок ниво свести наставног особља о
одговорности за сопствени развој и
развој друштвене заједнице; (++)
Висока мотивисаност већине наставника
и сарадника за унапређивање квалитета
студијског програма, наставног процеса
и услова рада; (++)
Компетентан и квалификован постојећи
наставнички кадар са новим
амбициозним снагама (асистенти и др.);
(++)
Научни и стручни радови већег броја
наставника на SSCI листи. (+)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

-

-

Пасивност и суздржаност једног броја
наставника и сарадника према
променама у образовању; (++)
Недовољна повезаност образовног рада
са истраживањем на пројекту и радом у
медијским и културним институцијама;
(++)
Отпор наставника и сарадника у
контроли њиховог рада. (+)

О П А С Н О С Т И:

Запошљавање младих сарадника; (+++)
Усавршавање младих сарадника у
иностранству; (+++)
Приступ ресурсима ЕУ за науку и
високошколско образовање. (++)
Ефективнија и конструктивнија сарадња
између наставника и сарадника; (+)

-

-

Пад економског стандарда који утиче
на смањење интересовања за високо
образовање. (+++)
Немогућност запошљавања квалитетног
младог кадра; (+)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 7
Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором
наставника и сарадника на основу јавног конкурса, обезбеђивањем услова за непрекидну
едукацију, развој и проверу квалитета њиховог рада.
Факултет за културу и медије се обавезује да ће квалитет наставника и сарадника
обезбеђивати и даље пажљивим планирањем и избором наставника и сарадника на основу
јавног конкурса.
Такође, појачаће активности у области обезбеђивања услова, побољшати услове и
повећати могућности за непрекидну едукацију и развој квалитета наставника и сарадника
и проверу оствареног квалитета.
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г) Показатељи и прилози за Стандард 7
Табела 7.1. Преглед броја наставника по звањима и статус наставника у високошколској
установи (радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Табела 7.2. Преглед броја сарадника и статус сарадника у високошколској установи
(радни однос са пуним и непуним радним временом, ангажовање по уговору)
Прилог 7.1. Правилник о избору наставника и сарадника
Прилог 7.2. Однос укупног броја студената (број студената одобрен акредитацијом
помножен са бројем година трајања студијског програма) и броја запослених наставника
на нивоу установе
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Стандард 8: Квалитет студената
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 8
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и
јаван начин оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и
проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената и предузимањем
одговарајућих мера у случају пропуста.
На студијске програме које организује Факултет за културу и медије уписују се
кандидати под условима и на начин уређен Законом о високом образовању, Статутом
Факултета за културу и медије, односно Статутом Универзитета и Правилима студија на
Универзитету, чији је организациони део Факултет за културу и медије. У школској
2008/2009, на студијске програме Факултет за културу и медије – основне академске
студије, мастер академске студије и докторске студије, уписиваће се кандидати под
условима и на начин уређен Законом о високом образовању и новим Статутом Факултета
за културу и медије.
Страни држављанин може се уписати на студијски програм Факултета под истим
условима као и домаћи држављанин, ако познаје језик на коме се изводи настава. Услови,
начин и поступак провере знања језика уређени су Статутом Факултета за културу и
медије. Услови, начин и поступак провере знања језика за упис страних држављана
уређени су Статутом Факултета за културу и медије и Правилима студија на
Универзитету, чији је факултет организациони део. Страни држављанин који се према
наведеном поступку упише на студијски програм Факултета стиче статус студента.
Студент се уписује у статусу студента који се сâм финансира или студента који се
финансира из буџета Факултета за културу и медије, односно буџета Универзитета.
Факултет за културу и медије обезбеђује потенцијалним и уписаним студентима
све релевантне информације и податке који су повезани са њиховим студијама путем
Информатора и интернет странице Факултета и Универзитета.
При селекцији студената за упис, Факултет за културу и медије је вредновао
резултате постигнуте у претходном школовању и резултате постигнуте на пријемном
испиту.
На предлог Научно-наставног већа Факултета за културу и медије, Савет Факултета
је доносио одлуку о расписивању конкурса за упис на студије. Према Закону о високом
образовању и Статуту Универзитета, на предлог Научно-наставног већа, Сенат
Универзитета, у оквиру акредитоване квоте, утврђује број студента који се уписује на
студијске програме који се организују на Универзитету, односно на високошколским
установама у његовом саставу.
Конкурс садржи: број студената за сваки студијски програм, услове за упис, мерила
за утврђивање редоследа кандидата, поступак спровођења конкурса, начин и рокове за
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подношење жалбе на утврђени редослед, висину школарине. Конкурс се објављује
најкасније пет месеци пре почетка школске године.
Спровођење уписа врши Комисија за упис према Законом и Статутом предвиђеним
условима. Сваке школске године формирана је Комисија за упис.
Редослед кандидата за упис на студије првог степена утврђује се на основу општег
успеха оствареног током средњег образовања и резултата постигнутих на пријемном
испиту.
На основу критеријума из конкурса, Факултет културу и медије сачињава ранглисту пријављених кандидата. Минимални критеријуми за пријаву на конкурс су завршена
средња школа четвртог степена стручности (за основне академске студије) и познавање
језика, уколико је у питању страни држављанин (припадници српске националне
мањине из суседних земаља могу се школовати на Факултету под истим условима као и
грађани Републике Србије).
Ранг-листа се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата по утврђеним
мерилима. Кандидат може освојити највише 100 бодова. По општем успеху у средњој
школи кандидат може стећи најмање 16, а највише 40 бодова. Резултат који кандидат
постиже на пријемном испиту оцењује се од 0 до 60 бодова.
Право уписа на студије првог степена стиче кандидат који је полагао пријемни
испит и који се према укупном броју бодова рангирао на ранг-листи у оквиру броја
студената, прописаног одлуком Савета Факултета односно Сената Универзитета.
Факултет утврђује јединствену ранг-листу свих кандидата са укупним бројем
бодова /средња школа и пријемни/. Ако се кандидат који оствари право на упис по
конкурсу не упише у предвиђеном року, факултет уписује уместо њега следећег
кандидата, према редоследу на коначној ранг-листи, у року утврђеном конкурсом.
Студент студија првог степена друге самосталне високошколске установе, лице
које има стечено високо образовање на студијама првог степена и лице коме је престао
статус студента у складу са Законом о високом образовању, може се уписати на студије
првог степена под условима и на начин прописан Статутом и Правилима студирања
Факултета за културу и медије и Универзитета, чији је Факултет организациони део.
Без пријемног испита може се уписати: лице које има стечено високо образовање на
студијама првог степена, студент основних студија друге школе који је положио све
испите са прве године и остварио 60 ЕСПБ, лице коме је престао статус студента ако је
претходно положило све прописане испите на првој години студија и остварило 60 ЕСПБ.
Једнакост и равноправност студената по свим основама (раса, боја коже, пол,
сексуална оријентација, етничко, национално или социјално порекло, језик, вероисповест,
политичко или друго мишљење, статус стечен рођењем, постојање сензорног или
моторног хендикепа и имовинско стање) загарантовано је, као и могућност студирања за
студенте са посебним потребама. Студенти морају бити унапред упознати са обавезама
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праћења наставе, а Факултет за културу и медије се обавезује да развија облике праћења
наставе.
Упознавање студената са студијским програмом, организацијом наставе, временом
одржавања наставе, њиховим правима и обавезама, начином полагања испита и начином
оцењивања и другим питањима, обавља студентска служба по упиту студента, декан
факултета и продекани факултета на првом часу, који је најзначајнији час за студенте јер
им се саопштавају сва правила студија, и путем странице Универзитета на ком су јавности
и студентима доступна Правила студија.
Припремом студијског програма Факултета за културу и медије у информацијском
систему Универзитета студенту се омогућава студијски програм на увид и, уколико има
потребу, овај програм му се даје у штампаном облику.
Студенти се оцењују према унапред објављеним критеријумима, правилима и
процедурама. Критеријуми, правила и процедуре оцењивања студената Факултета за културу
и медије прописани су Статутом Факултета и Правилима студија Универзитета, чији је
Факултет организациони део. Доступни су јавности преко странице Универзитета.
Критеријуми, правила и процедуре оцењивања студената Факултета за културу и медије
прописани су актима – Статутом и Правилима студија, који произилазе из Статута и Правила
студија Универзитета. Статут и Правила студија Факултета за културу и медије доступни су
јавности преко странице Универзитета.
Оцењивање студената врши се непрекидним праћењем рада и активности
студената у свим облицима наставе (Стандарди квалитета оцењивања саставни су део
докумената Система квалитета Универзитета који су доступни јавности преко интернет
странице Универзитета).
Настава се одвија кроз већи број разноврсних облика рада. Комбинацију метода
наставе одређује предметни наставник. Са методама наставе студенти се упознају путем
плана рада, и тога се предметни наставници придржавају. Наставник прецизно наводи које
су методе наставе предвиђене за предмет, бирајући једну или више од понуђених опција:
ЕКС КАТЕДРА, ИНТЕРАКТИВНОСТ, ДИСКУСИОНЕ ГРУПЕ, КОНТРОЛНИ ТЕСТОВИ, СЕМИНАРИ.
Носилац предмета одређује критеријуме оцењивања. Пошто се оцењују разноврсни
облици рада студената и пошто је њихова укупна оцена збир поена остварених кроз
различите активности (активности студената током наставе и на испиту), врло је важно
да наставник унапред у плану рада одреди облике провере знања, односно облике рада
студената који се оцењују, начин оцењивања сваког облика рада понаособ и број поена
које облици рада доносе, што и чини.
Носилац предмета наводи облике рада студената који ће се оцењивати –
ПРИСУСТВО НАСТАВИ, ТЕСТОВИ УКУПНО, ЗАВРШНИ ИСПИТ, СЕМИНАРСКИ
РАДОВИ, затим начин на који ће се сваки од облика рада оцењивати (БРОЈ БОДОВА 0100), при чему се уочава структура укупне оцене студента на предмету.
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Минималан број поена за пролазност наставник уноси према укупном броју бодова,
структури бодова и сопственој процени, а имајући у виду да тај број не може бити мањи
од предвиђеног минимума – 54 процената укупног броја бодова
Минимално учешће рада студената испуњавањем предиспитних обавеза је 30
процената, што чини 30 поена. На завршном испиту студент може максимално да стекне 70
поена. Максималан могући број поена је 100. На основу напред наведеног и према
квалитету стечених знања и вештина, оцењује се укупан успех студената на предмету који
се изражава оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан).
Сви студенти Факултета за културу и медије су упознати путем странице сајта
Факултета и Универзитета са условима и начином полагања испита из сваког предмета и
са списком испитних питања предвиђених за полагање испита из предмета који се налазе у
студијском програму. Такође, путем сајта Универзитета доступна су им документа
Система квалитета чији су саставни део Стандарди квалитета оцењивања студената.
Факултет за културу и медије систематично анализира, оцењује и унапређује
методе и критеријуме оцењивања студената по предметима, а посебно: да ли је метод
оцењивања студената прилагођен предмету; да ли се прати и оцењује рад студента током
наставе; какав је однос оцена рада студента током наставе и на завршном испиту у укупној
оцени; да ли се оцењује способност студената да примени знање. У том смислу, резултате
ове анализе примењује у процесу евалуације начина оцењивања.
Студенти имају прилику да учествују у оцењивању наставника, тј. оцењивању
њиховог оцењивања. Оцењивање наставника, метода и критеријума оцењивања по
предметима студенти изводе путем анкете.
Методе оцењивања студената и знања које су усвојили у току наставно-научног
процеса усклађене су са циљевима, садржајима и обимом акредитованог студијског
програма. То значи да је сваки наставник као носилац предмета обавезан да при припреми
метода и критеријума оцењивања на свом предмету укључи циљеве, садржај и обим
предмета и његово место у студијском програму.
Факултет за културу и медије обезбеђује коректно и професионално понашање
наставника током оцењивања студената (објективност, коректан однос према студенту).
Наставник је дужан да се приликом оцењивања студената придржава следећих
стандарда: оцењивање мора бити објективно и непристрасно; наставник се током
оцењивања мора придржавати јасних и унапред познатих критеријума који су садржани у
плану рада на предмету; наставник мора да користи исте критеријуме у свим испитним
роковима; наставник не сме да дозволи дискриминацију приликом оцењивања ни по
једном основу; провере знања студената током наставе као и на завршном испиту морају
се реализовати у унапред одређеним терминима, представљеним у плану рада на предмету
(спровођење оцењивања је део Стандарда квалитета оцењивања који су садржани у Систему
квалитета Унвиерзитета и доступни јавности на страници сајта Факултета и Универзитета).
Факултет за културу и медије систематично прати и проверава оцене студената по
предметима и предузима корективне акције уколико дође до неправилности у
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дистрибуцији оцена (сувише високих или ниских оцена, неравномеран распоред оцена) у
дужем периоду.
Кроз анкету се утврђује којим предметима и којим наставницима студенти нису
задовољни кад је у питању начин провере њиховог знања и начин оцењивања. Узрок
незадовољства студената оцењивањем био је мали број предиспитних обавеза. Уколико би
се повећао број предиспитних обавеза односно могућност полагања испита кроз
колоквијуме, утолико би студенти лакше савладали градиво предвиђено за тај испит. Стога
се стално спроводе одређене промене на програмима предмета у појединим годинама
академских студија. На тај начин се студентима омогућава олакшано учење и савлађивање
градива различитих научних и стручних дисциплина. Студенти нису имали значајније
примедбе на начин провере знања и оцењивања.
Са наставницима чијим начином рада и оцењивања студенти нису задовољни,
продекан за наставу обавља разговор у циљу отклањања узрока проблема и уговара посебан
сусрет наставника и студената како би се проблеми лакше и ефикасније превазишли. До
сада су такви разговори резултирали успехом.
Факултет за културу и медије систематично прати и проверава пролазност
студената по предметима, годинама и предузима корективне мере у случају сувише ниске
пролазности или других неправилности у оцењивању. У студентској служби прати се и
проверава пролазност студената по предметима и годинама студија. Са наставницима на
чијим предметима је уочена ниска пролазност или друге неправилности декан факултета
обавља разговор ради предузимања корективних мера. Уколико се сувише ниска
пролазност настави на предметима на којима је ангажован предметни наставник са којим
је обављен разговор, предузимају се корективне мере које могу, у случају да се пролазност
не повећа, резултирати даљим неангажовањем наставника на датом предмету.
Факултет за културу и медије ће својим студентима омогућити одговарајући облик
студентског организовања, деловања и учешћа у одлучивању, у складу са Законом о
високом образовању и Законом о студентском организовању.
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б) SWOT анализа Стандарда 8 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

-

Оптималан број студената; (+++)
Значајна заинтересованост кандидата за
упис на Факултет; (++)
Студенти, који су у стању да јасно
артикулишу своје захтеве за
побољшање н услове рада; (++)
Могућност да се школовање најбољих
студената Факултет финансира из
буџета; (+)
Један број студената је из радног
односа. (+)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:
-

Недовољан рад на планирању и развоју
каријере студената; (+)
Низак ниво мобилности студената; (+)
Пасивност студената у наставном
процесу; (+)
Недовољни и неосмишљени ваннаставни
и други програми за потенцијалне и
садашње студенте Факултета. (+)

О П А С Н О С Т И:

Увођење додатних параметара,
приликом уписа кандидата на
Факултету; (++)
Побољшање ефикаснсти студирања; (+)
Повећање степена мобилности
студената на међународном нивоу; (+)
Уверљивије успостављање система
селекције студената за упис; (+)
Међународна размена студената; (+)
Профилисање алумни клуба и
укључивање бивших студената у
промоцију Факултета. (+)

-

-

Скромна финансијска моћ
становништва. (+++)
Утицај политичких прилика и
неповољне привредне ситуације у земљи
на квалитет студирања и стандард
студената; (+++)
Отежано запошљавање након завршетка
Факултета; (+++)
Незадовољавајући ниво предзнања и
радних навика студената који уписују
Факултет; (++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 8
Квалитет студената се обезбеђује селекцијом студената на унапред прописан и
јаван начин, оцењивањем студената током рада у настави, перманентним праћењем и
проверавањем резултата оцењивања и пролазности студената на испитима, као и
предузимањем одговарајућих мера у случају евентуалних пропуста.
Запослени професори и сарадници на Факултету за културу и медије систематично
прате и проверавају пролазност студената на испитима по предметима, годинама и
предузимају корективне мере у случају сувише ниске пролазности или других
неправилности у оцењивању. У студентској служби прати се и проверава пролазност
студената на испитима по предметима и годинама студија.
Са наставником на чијем предмету је уочена ниска пролазност или друге
неправилности декан Факултета обавља разговор ради предузимања корективних мера.
Уколико се сувише ниска пролазност настави на предметима на којима је ангажован
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предметни наставник с којим је обављен разговор, предузимају се корективне мере које
могу, у случају да се пролазност не повећа, резултирати даљим неангажовањем наставника
на датом предмету.
Факултет за културу и медије ће својим студентима омогућити одговарајући облик
студентског организовања, деловања и учешћа о одлучивању у складу са Законом о
високом образовању и Законом о студентском организовању.
г) Показатељи и прилози за Стандард 8
Табела 8.1. Преглед броја студената по нивоима, студијским програмима и годинама
студија на текућој школској години
Табела 8.2. Стопа успешности студената. Овај податак се израчунава за студенте који су
дипломирали у претходној школској години (до 30.09) а завршили студије у року
предвиђеном за трајање студијског програма
Табела 8.3. Број студената који су уписали текућу школску годину у односу на остварене
ЕСПБ бодове (60), (37-60) (мање од 37) за све студијске програме по годинама студија
Прилог 8.1. Правилник о процедури пријема студената
Прилог 8.2. Правилник о оцењивању
Прилог 8.3. Процедуре и корективне мере у случају неиспуњавања и одступања од
усвојених процедура оцењивања
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Стандард 9: Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких
и информатичких ресурса
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 9
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује
се доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта тј. Правилника.
Факултет за културу и медије обезбеђује квалитет уџбеника кроз Правилник о
издавању уџбеника и других публикација Универзитета, чији је организациони део.
Факултет за културу и медије обезбеђује студентима уџбенике и другу литературу
неопходну за савладавање градива у потребном обиму и на време. То значи да се квалитет
уџбеника и друге литературе обезбеђује кроз њихов квалитет и квантитет.
Обезбеђење квантитета и квалитета уџбеника и остале литературе је у надлежности
Наставно-научног већа и продекана за науку. Обезбеђење квалитета уџбеника и остале
литературе у надлежности је и носиоца предмета који припрема материјал за уџбеник или
другу врсту литературе, рецензената и Издавачке комисије. Када се добије позитивна
рецензија најмање два квалификована аутора, питање квалитета се не поставља за то
издање.
Подразумева се да су наставни и испитни материјал истоветни. Они могу потицати
из три извора: а) сопствени уџбеник (намењен првенствено образовању студената
Универзитета, који покрива, у потпуности или највећим делом, наставни програм неког
предмета чији је аутор садашњи или бивши професор Универзитета; б) екстерни уџбеник,
са другог домаћег или страног универзитета; в) монографије, чланци, зборници. Наставни
и испитни материјал на предмету може се обезбедити и комбиновањем ове три групе
извора.
Настава из сваког предмета је покривена одговарајућим уџбеницима и другим
училима који су унапред познати и објављени.
Обезбеђење уџбеника и друге литературе остварује се благовременим планирањем
врсте и количине наставног односно испитног материјала за сваки предмет. План потреба
за литературом за наредну годину доставља се већ у јуну текуће школске године, када су у
питању предмети у зимском семестру, а у јануару када су у питању предмети у летњем
семестру, под условом да је реч о репринту (како би литература била расположива на
почетку школске године). Уколико је реч о новим издањима, утолико се издавање таквих
уџбеника или друге врсте литературе планира годину-две унапред.
Документ о предвиђеним и планираним уџбеницима за одређену школску годину је
саставни део Годишњег програма рада. Документ је укључен у студијски програм
припремљен у универзитетском информацијском систему који се на захтев студента
штампа и даје студенту.
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Факултет је у обавези да без захтева студента омогући поседовање студијског
програма према захтевима Закона о високом образовању структурираног и припремљеног
према Стандардима квалитета студијског програма који су део Система квалитета
Универзитета (доступни преко интернет странице Универзитета).
У Извештају о реализацији ставља се примедба ако је дошло до одступања од
планираног уџбеника или друге литературе.
Сваки наставник је дужан да испоштује затечен уџбеник уколико је започео процес
извођења наставе након усвојеног плана уџбеника.
Факултет за културу и медије, као организациона јединица Универзитета, а у
складу са документима Система квалитета који се односе на квалитет уџбеника
систематично прати и оцењује квалитет уџбеника и других учила с аспекта квалитета
садржаја (савременост, тачност), структуре (примери, питања, резиме), стила и обима
(усклађеност са бројем ЕСПБ бодова); уџбеници и друга учила која не задовољавају
стандард бивају или унапређени или повучени из наставе и замењени квалитетнијим.
Квалитет уџбеника и литературе обезбеђује се Стандардима квалитета наставног и
испитног материјала који су инкорпорирани у Систем квалитета Универзитета
(документи Система квалитета Универзитета су доступни јавности преко странице
Универзитета).
Факултет за културу и медије, као организациона јединица Универзитета,
обезбеђује студентима библиотеку опремљену потребним бројем библиотечких јединица,
као и одговарајућом опремом за рад. Библиотека се налази у просторијама Факултета за
културу и медије. Библиотечке јединице покривају све научне дисциплине у областима из
којих су предмети предвиђени студијским програмом.
Запослени професори на Факултету за културу и медије систематично прате,
оцењују и унапређују структуру и обим библиотечког фонда како би благовремено
обезбедили библиотечке јединице које ће бројношћу, савременошћу и актуелношћу
подржати образовни процес и допринети његовом квалитету.
Факултет за културу и медије обезбеђује студентима неопходне информатичке
ресурсе за рад у настави: број и квалитет рачунара и остале информатичке опреме,
приступ интернету и комуникацијску опрему. Квантитет и квалитет рачунара и
софтверског пакета, као и додатна опрема и подршка комуникацијском процесу на бази
савремених информационих технологија, увек је обезбеђен и доступан наставницима и
студентима Факултета .
Факултет за културу и медије обезбеђује потребан број запослених у библиотеци и
пратећим службама. Врста и ниво њихове стручне спреме усклађени су са националним и
европским стандардима за пружање оваквих врста услуга и обиму, структури и садржају
студијског програма .
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Компетентност и мотивисаност особља за подршку у библиотеци и рачунарском
центру се континуирано прати, оцењује и унапређује, како од стране Комисије за контролу
квалитета, тако и од стране студената. Мишљење студената о томе се прибавља путем
анкета.
Студенти се систематски упознају са начином рада у библиотеци и рачунском
центру, такође преко интернет странице Универзитета.
Просторије намењене за смештај библиотечког фонда, архивског и осталог
електронског материјала, смештене су у одговарајућем делу зграде у ул. Гоце Делчева бр.
8. како би студентима, наставном и ненаставном особљу и осталим корисницима пружили
адекватне услове за рад. Коришћење библиотеке и приступ њеном комплетном фонду
обезбеђен је корисницима најмање 12 часова дневно.
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса је на нивоу
који одговара студијском програму Факултета за културу и медије, али је, без обзира на то,
предмет константног систематског праћења, оцењивања и унапређивања.
б) SWOT анализа Стандарда 9 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:

Дуга издавачка традиција Универзитета
и Факултета; (+++)
Богат библиотечки фонд; (+++)
Добри информатички ресурси; (+++)
Опремљени рачунарски центар за
коришћење од стране свих студената;
(+++)
Добра библиотечка размена; (++)
Добра покривеност предмета
уџбеницима. (++)

-

-

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

Непотпуна софтверска подршка за
коришћење библиотечког фонда; (+++)
Неадекватан систем претраживања
књига и друге литературе од стране
студената у библиотеци. (+++)
Недовољан фонд библиотечких
јединица, посматран из уско стручног
угла; (+)

О П А С Н О С Т И:

Повећање и проширивање библиотечког
фонда; (++)
Осавремењивање информатичких
ресурса; (++)
Побољшање приступа електронским
библиотекама; (++)
Модернизација библиотеке; (++)
Доступност савремених база података.
(++)
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в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 9
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса обезбеђује
се доношењем и спровођењем одговарајућег подзаконског акта тј. Правилника.
Факултет за културу и медије обезбеђује квалитет уџбеника на основу Правилника
о издавању уџбеника и других публикација Универзитета, чији је организациони део.
Квалитет уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса је на
нивоу који одговара студијском програму Факултета за културу и медије, али ће, без
обзира на то, бити предмет систематског праћења, оцене и унапређења.
г) Показатељи и прилози за Стандард 9
Табела 9.1. Број и врста библиотечких јединица у високошколској установи
Табела 9.2. Попис информатичких ресурса
Прилог 9.1 Општи акт о уџбеницима.
Прилог 9.2. Списак уџбеника и монографија чији су аутори наставници запослени на
високошколској установи (са редним бројевима)
Прилог 9.3. Однос броја уџбеника и монографија (заједно) чији су аутори наставници
запослени на установи са бројем наставника на установи
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Стандард 10: Квалитет управљања високошколском установом
и квалитет ненаставне подршке
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 10
Квалитет управљања Факултетом за културу и медије и квалитет ненаставне
подршке обезбеђују се утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и
јединица за ненаставну подршку, као што је студентска служба и остале пратеће
ненаставне службе.
Органи управљања, њихове надлежности и одговорности у организацији и
управљању Факултетом за културу и медије су јасно утврђени Статутом Факултета.
Структура, организационе јединице и њихов делокруг рада као и њихова
координација и контрола, јасно су и недвосмислено утврђени Статутом Факултета.
Факултет за културу и медије нема организационе јединице у свом саставу, већ у оквиру
сектора организованих на Универзитету.
Стручни орган Факултета је Научно-наставно веће. Чине га декан, наставници и
сарадници на студијском програму, као и представници студената (студентског
парламента). Надлежност наведених органа регулисана је Законом о високом образовању
и Статутом Факултета. На Факултету су формиране Комисије за контролу квалитета,
Дисциплинска комисија и друге. Надлежност наведених комисија регулисана је Статутом
и подзаконским актима Факултета, у складу са Законом о високом образовању.
Факултет је надлежан за: наставу, праћење рада и оцењивање студената;
подношење предлога Сенату Универзитета о питањима која се односе на студијске
програме и предмете који се реализују на Факултету; питања која се односе на стручно
напредовање студената; реализацију студијских програма другог степена и спровођење
поступка израде и одбране завршног рада; реализацију стручних пројеката из своје
делатности; обављање и других делатности за које испуњавају прописане услове, а
одобрене су од стране Савета Универзитета.
Факултет за културу и медије је организационо структуриран у оквиру
Универзитета, јер је његова организациона јединица.
Број и делокруг рада унутрашњих организационих јединица Универзитета, начин
руковођења и управљања, као и друга питања од значаја за рад, регулисани су
Правилником о организацији и систематизацији Универзитета. Стручне, административне
и техничке послове, укључујући правне, рачуноводствено-финансијске и студијскоаналитичке послове обављају се на Универзитету за потребе факултета и то: Финансијски
сектор, Комерцијални сектор, Правни сектор и Сектор општих послова, с тим што се
послови утврђени Статутом Факултета обављају од стране ваннаставног особља на
факултету.
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Систем управљања проистиче из организационе структуре и омогућава постизање
задатака и циљева који пред Факултетом стоје.
Универзитет има орган управљања (Савет), орган пословођења (Ректор, коме
помажу проректори, декани, директори), стручни орган (Сенат, чији је члан декан
факултета), Студентски парламент.
Савет као орган управљања Универзитета обавља послове утврђене Статутом
Универзитета, који су у интересу Универзитета и свих његових организационих јединица,
међу којим је и Факултета. Организационо структурирање факултета у оквиру
Универзитета и примена централизовано-децентрализованог приступа управљању
омогућавају ефикасно остваривање постављених задатака и циљева Факултета.
Факултет за културу и медије систематски прати и оцењује организацију и
управљање и предузима мере за њихово унапређење. У том смислу је формирана Комисија
за контролу квалитета, која сарађује са одговарајућом комисијом Универзитета у циљу
обезбеђења квалитета образовног процеса.
Факултет за културу и медије систематски прати и оцењује рад стручног и
техничког особља и предузима мере за унапређење квалитета њиховог рада. Посебно се
прати и оцењује однос управљачког, стручног и техничког особља према студентима и
њихова мотивација у раду са студентима. У праћењу и оцењивању рада стручног и
техничког особља и односа управљачког, стручног и техничког особља према студентима
као и праћењу њихове мотивације у раду са студентима, укључено је мишљење студената
које изражавају анкетом. Резултати анкете помажу у креирању и предузимању мера за
унапређењем квалитета њиховог рада. Континуално се побољшава однос стручног и
техничког особља, нарочито студентске службе, према студентима, у смислу
интензивирања њихове љубазности, поштовања и пажње коју усмеравају ка студентима,
као и професионализма и експедитивности у погледу њиховог информисања. Услови и
поступак заснивања радног односа и напредовања ненаставног особља Факултета
утврђени су Правилником о организацији и систематизацији Универзитета, чији је
факултет организациони део; доступан је јавности преко странице сајта Факултета и
Универзитета.
Рад и деловање управљачког, стручног и техничког особља су доступни оцени
запослених, студената и јавног мњења, нарочито студентска служба Факултета као главна
подршка операционализацији образовног процеса. Под лупом је мишљења студената о
квалитету њеног рада који се проверава анкетом. Факултет за културу и медије обезбеђује
број и квалитет ненаставног особља у складу са стандардима за акредитацију.
Факултет за културу и медије обезбеђује свом управљачком и ненаставном кадру
перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану кроз подршку у
учешћу на едукационим семинарима, обукама, посебно када је у питању ненаставно
техничко особље које даје информатичку подршку. Међутим, ово је подручје које треба да
буде предмет унапређења квалитета када су у питању Стандарди квалитета управљања и
ненаставне подршке.
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б) SWOT анализа Стандарда 10 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:

С Л А Б О С Т И:

- Квалитетно конципирана документација

- Недовољна ажурност у реализацији

која се односи на Стретегију управљања
квалитетом; (+++)
- Успешно спроведена реакредитација у
претходном периоду, а у складу са
стандардима Националног савета за високо
образовање. (+++)

програма обуке и тренинга запослених у
делу обезбеђења спровођења система
квалитета на Факултету за наставнике,
асистенте и остало административно
особље; (++)
- Недовољно интересовање дела запослених
када је реч о примени система квалитета.
(++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:

О П А С Н О С Т И:

- Континуирано унапређивање система

- Економска, социјална и политичка

обезбеђивања квалитета; (++)
- Укључивање што већег броја наставника и
сарадника у едукативне семинаре посвећене
обезбеђивању квалитета; (++)
- Организација округлих столова или панел
дискусија у циљу упознавања економске
јавности, али и шире са функционисањем
система управљања квалитетом на
факултету; (++)
- Све наглашенији захтеви официјелних
државних органа за квалитетом на
високошколским установама; (++)
- Снажнији нагласак на развијањe културе
квалитета образовања и рада на Факултету.
(+)

нестабилност у земљи, која се негативно
одражава и на систем управљања
квалитетом; (++)
- Акредитација сродних високошколских
институција које не испуњавају у
потпуности стандарде. (++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 10
Квалитет управљања Факултета за културу и медије и квалитет ненаставне
подршке се обезбеђују утврђивањем надлежности и одговорности органа управљања и
јединица за ненаставну подршку као што је студентска служба и остале пратеће
ненаставне службе, и перманентним праћењем и провером њиховог рада.
Факултет за културу и медије обезбеђује број и квалитет ненаставног особља у
складу са стандардима за акредитацију.
Факултет за културу и медије обезбеђује свом управљачком и ненаставном кадру
перманентно образовање и усавршавање на професионалном плану кроз подршку у
учешћу на едукационим семинарима, обукама, посебно када је у питању ненаставно
техничко особље које даје информатичку подршку. Ово је, такође, област која треба да
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буде предмет унапређења квалитета када су у питању Стандарди квалитета управљања и
ненаставне подршке.
г) Показатељи и прилози за Стандард 10
Табела 10.1. Број ненаставних радника стално запослених у високошколској
установи у оквиру одговарајућих организационих јединица
Прилог 10.1. Шематска организациона структура високошколске установе
Прилог 10.2. Aнализа резултата анкете студената о процени квалитета рада органа
управљања и рада стручних служби
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Стандард 11: Квалитет простора и опреме
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 11
Квалитет простора и опреме Факултета за културу и медије обезбеђује кроз њихов
адекватан обим и структуру.
Факултет за културу и медије поседује просторне капацитете: сале у облику
амфитеатра, учионице, рачунарске сале, кабинете, библиотеку, ТВ студио за дигиталну
монтажу, просторије за ненаставно особље и студенте, и друге неопходне за квалитетно
обављање образовног процеса.
Факултет за културу и медије поседује одговарајућу и савремену техничку и другу
опрему која обезбеђује квалитетно извођење наставе на одређеном студијском програму.
Простор и опрема за извођење образовног процеса на Факултету за културу и
медије на задовољавајући начин је обезбеђена, а значајно је проширен због потреба нових
студијских програма. Универзитет је власник дела простора који се користи у ул. Гоце
Делчева 8, док се према вишегодишњим уговорима о закупу користе простори са
одговарајућим инвентаром и на другим локацијама (УГОВОРИ У ПРИЛОГУ). Простор и
опрема одговарају карактеру студијског програма за који су предвиђени.
Факултет за културу и медије обезбеђује свим запосленима и студентима неометан
приступ различитим врстама информација у електронском облику, као и информацијским
технологијама, како би се те информације користиле у научно-образовне сврхе.
Факултет за културу и медије поседује мултимедијалну просторију опремљену
најсавременијим техничким и осталим уређајима који студентима и особљу омогућавају
рад на рачунарима и коришћењу услуга рачунарског центра (фотокопирање, штампање,
скенирање, нарезивање ЦД и ДВД материјала).
Квалитет простора и опреме Факултета за културу и медије не само да задовољава,
већ и превазилази стандарде који се у том погледу постављају, те по обиму и
инфраструктури одговарају врсти, обиму, структури и садржају студијских програма.
Осавремењивање студијских програма Факултета прати обезбеђење квалитета простора и
опреме, који по обиму и структури одговорају захтевима иновираних студијских програма.
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б) SWOT анализа Стандарда 11 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:

Добра опремљеност учионица,
читаонице, рачунарско-информационог
центра и осталог пословног простора;
(+++)
Квалитетније обављање наставе, због
увођења савремене технологије; (+++)
Континурано осавремењивање
информатичких ресурса; (+++)
Добра опремљеност простора. (+++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

Повремена преоптерећеност просторија
које се користе у насави. (++)

О П А С Н О С Т И:

Рационализација процедура приликом
планирања коришћења простора; (+)
Коришћење предности локације
Факултета. (+)

-

Недостатак финансијских средстава.
(+++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 11
Квалитет простора и опреме Факултета за културу и медије обезбеђује се кроз
њихов адекватан обим и структуру
Квалитет простора и опреме Факултета за културу и медије задовољава стандарде
који се у том погледу постављају, те по обиму и структури одговарају врсти, обиму,
структури и садржају студијских програма.
Осавремењивање студијских програма Факултета за културу и медије, пратиће
обезбеђење квалитета простора и опреме који ће по обиму и структури одговорати
захтевима иновираних студијских програма.
г) Показатељи и прилози за Стандард 11
Табела 11.1. Укупна површина (у власништву високошколске установе и изнајмљени
простор) са површином објеката (амфитеатри, учионице, лабораторије, организационе
јединице, службе)
Табела 11.2. Листа опреме у власништву високошколске установе која се користи у
наставном процесу и научноистраживачком раду
Табела 11.3. Наставно-научне и стручне базе
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Стандард 12: Финансирање
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 12
Квалитет финансирања Факултета за културу и медије обезбеђује се кроз квалитет
извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби финансијских
средстава, што доводи до финансијске стабилности у дугом року.
Факултет за културу и медије има дугорочно обезбеђена финансијска средства
неопходна за реализацију наставно-научног процеса и професионалних активности.
Финансирање Факултета остварује се из различитих врста извора, те у том смислу,
Факултет стиче средства за обављање своје делатности у складу са Законом и Статутом, из
следећих извора:
1) средстава која обезбеђује оснивач;
2) школарине;
3) донација, поклона и завештања;
4) средстава за финансирање стручног и научноистраживачког рада;
5) пројеката и уговора у вези са реализацијом наставе, истраживања и
консултантских услуга;
6) накнада за комерцијалне и друге услуге;
7) оснивачких права и из уговора са трећим лицима;
8) и других извора, у складу са Законом.
Факултет за културу и медије планира распоред и намену финансијских средстава,
тако да обезбеђује финансијску стабилност и ликвидност у дужем периоду. Планирање
распореда и намене финансијских средстава у надлежности је оснивача. Средства користи
за материјалне трошкове, текуће и инвестиционо одржавање; плате запослених, у складу
са Законом и колективним уговором; опрему; библиотечки фонд; обављање
истраживачког и стручног рада који је у функцији побољшања квалитета наставе; научно
и стручно усавршавање запослених; подстицање развоја наставно-научног и стручног
подмлатка; рад са даровитим студентима; међународну сарадњу; изворе информација и
информационе системе; издавачку делатност; рад студентског парламента и ваннаставну
делатност студената; друге намене у складу са Законом.
Факултет за културу и медије обезбеђује јавност и транспарентност својих извора
финансирања као и начина употребе финансијских средстава кроз годишњи финансијски
извештај који усваја Савет.
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б) SWOT анализа Стандарда 12 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:
-

Сопствени приходи; (+++)
ФКМ најугледнија институција те врсте
у земљи; (+++)
Добар прилив студената. (++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:
-

-

С Л А Б О С Т И:
-

-

Недостатак буџетских финансијских
средстава за подмиривање текућих
материјалних трошкова; (+++)
Скромна ангажованост у обезбеђивању
додатних, алтернативних извора
прихода. (++)

О П А С Н О С Т И:

Повећање прихода Факултета, учешћем
у домаћим и међународним научноистраживачким пројектима и пружањем
консалтинг услуга; (+)
Предприступни фондови и ресурсима
ЕУ (IPA и др.); (+)
Обезбеђење дугорочног планског
приступа у процесу финансирања
пословања Факултета. (+)

-

-

-

Економска криза у земљи и окружењу;
(+++)
Неповољна привредна ситуација у
земљи; (+++)
Политичка нестабилност у земљи; (+++)
Лош материјални положај студената;
(+++)
Непримерено тумачење концепта
бесплатног студирања на Универзитету
од стране дела стручне и друге јавности;
(+++)
Нејасна стратегија друштва о
финансирању високог образовања; (++)
Могућа финансијска ограничења за
поспешивање рада са студентима, као и
за маркетиншке активности Факултета;
(++)
Пораст трошкова кадровских ресурса
Факултета. (+)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 12
Факултет за културу и медије обезбеђује јавност и транспарентност својих извора
финансирања као и начина употребе финансијских средстава кроз годишњи финансијски
извештај.
Квалитет финансирања Факултета за културу и медије обезбеђиваће се кроз
квалитет извора финансирања, финансијско планирање и транспарентност у употреби
финансијских средстава, што за последицу има финансијску стабилност у дужем року.
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г) Показатељи и прилози за Стандард 12
Прилог 12.1. Финансијски план
Прилог 12.2. Финансијски извештај за претходну календарску годину

155

Извештај о самовредновању и оцени квалитета Факултета за културу и медије

Стандард 13: Улога студената у самовредновању и провери квалитета
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 13
Факултета за културу и медије обезбеђује значајну улогу студената у процесу
остварења квалитета и то кроз рад студентских организација и студентских представника у
телима установе, као и кроз анкетирање студената о квалитету Факултета.
Улога студената у самовредновању и провери квалитета је предвиђена и своје
мишљење о квалитету образовног процеса наши студенти давали су попуњавањем
анонимних анкета које се спроводе сваке школске године.
Представници студената су чланови Комисије за контролу квалитета на Факултету.
Студенти на одговарајући начин дају мишљење о стратегији, стандардима,
поступцима и документима којима се обезбеђује квалитет Факултета, укључујући и
резултате самовредновања и оцењивања квалитета факултета.
Обавезан елемент самовредновања јесте анкета којом се испитују ставови и
мишљења студената о питањима из свих наведених области, које се проверавају у процесу
самовредновања. Факултет организује и спроводи анкету два пута годишње. Резултате
анкете чини доступним јавности путем интернет странице Факултета и универзитета и
укључује их у укупну оцену самовредновања и оцене квалитета.
Факултет за културу и медије унапређује улогу студената у самовредновању и
оцени квалитета, што је већ учињено прихватањем докумената Система квалитета
Универзитета (доступни јавности на страници сајта Факултета и Универзитета).
Студенти су активно укључени у процес перманентног осмишљавања, реализације,
развоја и евалуације програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања, што је
постављено Стандардима квалитета оцењивања студената који су саставни део Система
квалитета Универзитета.
У складу са чланом 8. Статута Факултета за културу и медије 1 од 5 чланова Савета
Факултета је представник студната, а у складу са чланом 20. Статута у раду Наставнонаучног већа такође учествују представници Студентског парламента.
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б) SWOT анализа Стандарда 13 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:

С Л А Б О С Т И:

- Квалитетно конципирана документација

Недовољно интересовање дела запослених
када је реч о примени система квалитета;
(+)
- Недовољна ажурност у реализацији
програма обуке и тренинга запослених у
делу обезбеђења спровођења система
квалитета на Факултету за наставнике,
асистенте и остало административно
особље. (+)
-

која се односи на Стретегију управљања
квалитетом; (+++)
- Успешно спроведена реакредитација у
претходном периоду, а у складу са
стандардима Националног савета за високо
образовање. (+++)

М О Г У Ћ Н О С Т И:

О П А С Н О С Т И:

- Континуирано унапређивање система

- Економска, социјална и политичка

обезбеђивања квалитета; (++)
- Укључивање што већег броја наставника и
сарадника у едукативне семинаре посвећене
обезбеђивању квалитета; (++)
- Организација округлих столова или панел
дискусија у циљу упознавања економске
јавности, али и шире са функционисањем
система управљања квалитетом на
факултету; (++)
- Све наглашенији захтеви официјелних
државних органа за квалитетом на
високошколским установама; (+)
- Снажнији нагласак на развијању културе
квалитета образовања и рада на Факултету.
(+)

нестабилност у земљи, која се негативно
одражава и на систем управљања
квалитетом; (+++)
- Акредитација сродних високошколских
институција које не испуњавају у
потпуности стандарде. (++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 13
Факултет за културу и медије обезбеђује значајну улогу студената у процесу
обезбеђења квалитета, и то кроз рад студентских организација и студентских представника
у телима установе, као и анкетирањем студената о квалитету Факултета.
Студенти су активно укључени у процес перманентног осмишљавања, реализације,
развоја и евалуације програма у оквиру курикулума и развој метода оцењивања, што је
постављено Стандардима квалитета оцењивања студената који су саставни део Система
квалитета Универзитета.
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Факултет за културу и медије ће појачати улогу студената у самовредновању и
оцени квалитета. То је већ учињено прихватањем докумената Система квалитета
Универзитета (доступних јавности на интернет страници Факултета и Универзитета).
г) Показатељи и прилози за Стандард 13
Прилог 13.1 Документација која потврђује учешће студената у самовредновању и провери
квалитета
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Стандард 14: Систематско праћење и периодична провера квалитета
а) Опис стања, анализа и процена Стандарда 14
Факултет за културу и медије континуирано и систематски прикупља потребне
информације о обезбеђењу квалитета и врши периодичне провере у свим областима
обезбеђења квалитета.
Факултет за културу и медије обезбеђује спровођење утврђених стандарда и
поступака за оцењивање квалитета и обављање свих задатака које у том процесу имају
субјекти у систему обезбеђења квалитета Факултета.
Факултет за културу и медије обезбеђује услове и инфраструктуру за редовно,
систематско прикупљање и обраду података потребних за оцену квалитета у свим
областима које су предмет самовредновања.
Факултет за културу и медије обезбеђује редовну повратну информацију од
послодаваца, представника Националне службе за запошљавање, својих бивших студената
и других организација о компетенцијама дипломираних студената.
Факултет за културу и медије обезбеђује податке неопходне за упоређивање са
страним високошколским установама у погледу квалитета рада.
Факултет за културу и медије обавља периодична самовредновања и проверу нивоа
квалитета током којих проверава спровођење утврђене стратегије и поступака за
обезбеђење квалитета као и достизање жељених стандарда квалитета. У периодичним
самовредновањима укључују се резултати анектирања студената. Самовредновање се
спроводи најмање сваке друге године.
Са резултатима самовредновања Факултет за културу и медије упознаје наставнике
и сараднике преко Наставно-научног већа, студенте преко студентских организација и
јавност тако што се Извештај налази на сајту факултета.
У складу са захтевима Закона о високом образовању Факултету је у интересу
подизање квалитета образовног процеса, наставника, компетенција дипломираних
студената и повећања исхода учења, континуирано је праћено извођење образовног
процеса, анкетирани су студенти по свим питањима који су од њиховог интереса, тиме и
интереса Факултета за културу и медије, обављани разговори са наставницима у намери
побољшања квалитета и организације. На седницама Научно-наставног већа Факултета
декан факултета непрестано информише чланове Већа о реализацији образовног процеса и
квалитету његовог спровођења.
Факултет за културу и медије константно појачава напоре у реализацији
систематског праћења и периодичне провере квалитета у складу са Законом о високом
образовању.
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б) SWOT анализа Стандарда 14 у школским годинама:
2012/2013, 2013/2014. и 2014/2015.
П Р Е Д Н О С Т И:

С Л А Б О С Т И:

- Квалитетно конципирана документација

- Недовољно интересовање дела запослених

која се односи на Стретегију управљања
квалитетом; (+++)
- Успешно спроведена реакредитација у
претходном периоду, а у складу са
стандардима Националног савета за високо
образовање. (+++)

када је реч о примени система квалитета; (+)
- Недовољна ажурност у реализацији

програма обуке и тренинга запослених у
делу обезбеђења спровођења система
квалитета на Факултету за наставнике,
асистенте и остало административно
особље. (+)

М О Г У Ћ Н О С Т И:

О П А С Н О С Т И:

- Континуирано унапређивање система

- Економска, социјална и политичка

обезбеђивања квалитета; (++)
- Укључивање што већег броја наставника и

сарадника у едукативне семинаре посвећене
обезбеђивању квалитета; (++)
- Организација округлих столова или панел
дискусија у циљу упознавања економске
јавности, али и шире са функционисањем
система управљања квалитетом на
факултету; (++)
- Све наглашенији захтеви официјелних
државних органа за квалитетом на
високошколским установама; (++)
- Снажнији нагласак на развијањe културе
квалитета образовања и рада на Факултету.
(+)

нестабилност у земљи, која се негативно
одражава и на систем управљања
квалитетом; (+++)
- Акредитација сродних високошколских
институција које не испуњавају у
потпуности стандарде. (++)

в) Предлог мера и активности за унапређење квалитета Стандарда 14
Запослени на Факултету за културу и медије континуирано и систематски
прикупљају потребне информације о обезбеђењу квалитета и изводе периодичне провере у
свим областима обезбеђења квалитета.
У складу са захтевима Закона о високом образовању у интересу подизања
квалитета образовног процеса, наставника, компетенција дипломираних студената и
повећања исхода учења, континуирано се прати извођење образовног процеса, анкетирају
студенти о питањима која су од њиховог интереса и тиме интереса Факултета за културу и
медије, обављају разговори са наставницима у намери побољшања квалитета и
организације. На седницама Научно-наставног већа Факултета Декан редовно информише
чланове већа о реализацији образовног процеса и квалитету његовог спровођења.
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Факултет за културу и медије ће појачати напоре у реализацији систематског
праћења и периодичне провере квалитета у складу са Законом о високом образовању.
г) Показатељи и прилози за Стандард 14
Прилог 14.1 Информације презентоване на сајту високошколске установе о
активностима које обезбеђују систематско праћење и периодичну проверу квалитета у
циљу одржавања и унапређење квалитета рада високошколске установе.

ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ
__________________________________
Проф. др Миливоје Павловић, декан
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