
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

• Одсек за англистику  

• Одсек за германистику  

• Одсек за историју  

•  Одсек за компаративну 
књижевност  

• Одсек за медијске студије  

• Одсек за педагогију  

• Одсек за психологију

• Одсек за романистику

• Одсек за румунистику

• Одсек за русинистику

• Одсек за славистику

• Одсек за словакистику

• Одсек за социологију

•  Одсек за српски језик и 
лингвистику

•  Одсек за српску 
књижевност

• Одсек за филозофију  

• Одсек за хунгарологију 

ОДСЕЦИ

ЦЕНТРИ ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИКЕ 

  

 

  

   

  

 
 

-

-

-
-

 

ЦЕНТАР ЗА БИХЕЈВИОРАЛНУ
ГЕНЕТИКУ

ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ 
СТУДЕНТИМА

ЦЕНТАР ЗА УСАВРШАВАЊЕ НАСТАВНИКА
И ОБРАЗОВАЊЕ ТОКОМ ЧИТАВОГ ЖИВОТА

Филозофски факултет се може похвалити чињеницом да 
више од половине укупног броја страних студената који дођу на 
Универзитет у Новом Саду дође управо са жељом да студирају 
код нас!

КОНФУЦИЈЕВ ИНСТИТУТ 
УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

ЈЕЗИЦИ НА
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

КАНЦЕЛАРИЈА
ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

-

ГОДИНА
ШИРИМО
ЗНАЊЕ66

Драги будући студенти!

Филозофски факултет Униве- 
рзитета у Новом Саду је ове школске 
године уписао своју јубиларну, шезде- 
сет и шесту генерацију студената. 

Ми смо установа са богатом 
образовном традицијом, која више од 
шест деценија успешно шири знање и промовише 
изврсност у пољу друштвено-хуманистичких наука. На 
три нивоа академских студија – основне, мастер и 
докторске – реализујемо 53 акредитована студијска 
програма, а у најави су још три студијска програма. У 
складу са највишим европским стандардима у високом 
образовању, на нашем Факултету се образују будући 
стручњаци из различитих филолошких наука, историје, 
психологије, педагогије, филозофије,  социологије,  будући  
новинари, комуниколози…

Наставници и сарадници бирани су по строгим 
критеријумима. Многи од њих некада су били међу 
најбољим студентима нашег Факултета, а данас 
развијају сарадњу са угледним факултетима у региону и 
свету, од Европе до Кине. Захваљујући тој сарадњи, 
страни наставници и студенти (из Шпаније, 
Португалије, Италије, Енглеске, Немачке, Француске, 
Аустрије, Чешке, Кине, Русије, Турске, САД-а, Пољске, 
Мађарске, Словачке и Румуније и других земаља), 
добродошли су на наш Факултет, а наши студенти имају 
прилику да бар један семестар студирају у 
иностранству… 

Диплома Филозофског факултета у Новом Саду доказ 
је високих професионалних компетенција, али и развијене 
способности за уважавање и разумевање других и света 
око себе. Филозофски факултет је мултикултурна 
средина отворена према различитостима у којој се негује 
дух толеранције.

 Част је и привилегија не само учити и истраживати, 
него и радити на Филозофском факултету, у условима 
који омогућавају пун развој личних потенцијала, уз 
подстицање индивидуалности и неговање тимског духа. 

Верујемо да ћете препознати вредности које делимо 
и да ћете бити наши поносни студенти. 

Добродошли на Филозофски факултет!

Декан Филозофског факултета
Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш

Центар за језике
Центар за усавршавање 
наставника 
Центар за 
интердисциплинарна 
истраживања и развој 
истраживача
Центар за бихејвиоралну 
генетику
Издавачки центар
Центар за српски језик као 
страни 
Центар за мађарски језик
Педагошки центар
Центар за истраживање и 
популаризацију српске  
књижевности

• 
• 

• 

• 

• 
• 

• 
• 
• 

Центар за хунгаролошка 
истраживања
Центар за примењену 
психологију
Центар за социолошка 
истраживања
Центар за историјска 
истраживања 
Центар за истраживање 
фолклора
Медијски центар
Центар за подршку студентима
Центар за развој академских 
истраживачких   дисциплина у 
друштвеним и хуманистичким 
наукама
Центар за предузетништво

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

Уз српски језик и српски као нематерњи, Филозофски 
факултет у Новом Саду је једина установа у Србији на којој се 
на матерњем језику студирају мађарски, словачки, румунски 
и русински језик на сва три нивоа студија. Поред њих, 
проучавају се енглески, немачки, француски и руски, а као 
страни језик студенти могу бирати још и италијански, 
шпански, пољски, грчки и кинески. Осим студената, и сви 
заинтересовани, поред наведених језика, могу похађати 
курсеве хиндиja, португалског, турског, јапанског, корејског 
и персијског језика у Центру за језике.

Центар за језике превасходно организује наставу страних 
језика за 1500 студената прве и друге године основних студија, 
али се у оквиру Центра реализују и следеће активности:

– организују се курсеви страних језика, језика националних 
мањина и језичких вештина за академске потребе и потребе 
грађанства;

– организују се саветовања, семинари, тематске и језичке 
радионице;

– пружају се услуге превођења и лектуре како текстова на 
страним језицима тако и текстова на српском језику;

– спроводе се провере знања страних језика за академске 
потребе и за потребе грађанства;

– популаризује се учење језика и мултикултуралност, те 
афирмише језичка култура и писменост;

– успостављају се и негују везе са другим сродним, домаћим и 
међународним, организацијама и институцијама.

languages@�.uns.ac.rs

Основна делатност Центра за бихејви- 
оралну генетику је научноистраживачка. 
Циљ истраживања у области бихејви- 
оралне генетике је испитивање релативног 
доприноса адитивних и не-адитивних 

генских, као и дељених и недељених срединских чинилаца у 
развоју базичних особина личности и когнитивних способности, 
као и психопатолошких образаца понашања. 

Један од циљева Центра за бихејвиоралну генетику је и 
креирање институционалног оквира за одржавање Регистра 
близанаца, као прве и једине базе података о близаначким 
паровима на територији Републике Србије. 

Центар своја истраживања реализује у сарадњи са 
Медицинским факултетом Универзитета у Новом Саду.

Студирање доноси многе промене у живот студената, али није 
свима лако да се с њима изборе. Зато је Филозофски факултет 
основао Центар за подршку студентима који је почео са радом 
крајем 2014. године.

Услуге Центра укључују професионално психолошко и 
педагошко саветовање студената, као и психолошке и 
педагошке радионице.

Центар организује и радионице на теме које су релевантне за 
студентску популацију (комуникационе вештине, проблеми у 
учењу, самопоуздање, идентитет, међуљудски односи, органи- 
зационе вештине).

Центар за усавршавање наставника организује програме 
целоживотног образовања од којих се издвајају следећи: 

– програм за стицање педагошких, психолошких и 
методичких компетенција;

– програм за полагање додатних испита за извођење наставе 
српског језика као нематерњег.

Поред тога, Центар организује семинаре, научне и стручне 
скупове у циљу континуиране едукације наставника и стручних 
сарадника у предшколским установама.

Током свог постојања, Факултет је посебан нагласак стављао 
на неговање међународне сарадње са пограничним земљама, 
али и осталима у Европи и свету. Канцеларија за међународну 
сарадњу основана је 2009. године са циљем да подржи развој 
интернационалне сарадње и створи услове за сарадњу на пољу 
образовања, науке и културе. 

Канцеларија прати и промовише мобилност студената и 
особља, као и сарадњу Факултета са бројним партнерима. 
Студентима и особљу Факултета запослени у Канцеларији 
пружају подршку кроз саветовање, а гостујућим предавачима и 
гостима из земаља широм света који посећују наш Факултет 
пружају административну подршку. Факултет је потписао 
велики број споразума чији су основи сарадње – размена 
студената и особља, размена публикација, организовање 
научних конференција, сарадња на пројектима и организација 
разних културних догађаја. 

Факултет, традиционално, има одличну сарадњу са бројним 
амбасадама и културним центрима – Француским институтом у 
Србији, Аустријским културним форумом, ДААД-ом, Институтом 
Камоеш, Институтом Јунус Емре, Институтом Сервантес, 
Италијанским културним центром, Културним центром Ирана 
итд. У сарадњи са партнерима, Канцеларија организује разне 
културне и научне активности као што су међународне 
конференције, предавања, филмске вечери, изложбе и сл. 

Канцеларија за међународну сарадњу је средиште свих 
међународних активности на Факултету.  Промовишемо, 
саветујемо, информишемо и подржавамо факултетску 
заједницу да обликује своје међународне подухвате и да 
обогати своје везе, подржавајући и негујући различитости кроз 
заједничку сарадњу.

Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду основан је 
у мају 2014. године и од тог тренутка Филозофски факултет и 
Универзитет у Новом Саду су постали део велике породице 
Конфуцијевих института у свету која броји више од 450 
института и преко 650 Конфуцијевих учионица.

Филозофски факултет са партнерским Универзитетом за 
пољопривреду и шумарство Џеђанг из Кине од дана оснивања 
Конфуцијевог института успешно организује разноврсне 
културне активности у циљу промовисања кинеског језика и 
културе у Новом Саду. Џеђанг је једини универзитет у Кини 
који има факултет који се специјализовао за културу чаја и у 
томе има посебну државну подршку, а то је једна од 
специјалности нашег Института која га одваја од других у овом 
делу света.

Један од циљева Конфуцијевог института јесте да у Србији 
створи пријатну атмосферу за учење кинеског језика и 
упознавање са кинеском културом.

Поред курсева језика (од А1 до Б2 нивоа), Институт 
организује и низ промотивних активности за све који желе 
ближе да упознају кинеску културу као што су: уметност 
резања папира, култура кинеског чаја, кинеска калиграфија, 
кинеско традиционално сликарство, уметност кинеских 
чворова и таи чи.

Конфуцијев институт Универзитета у Новом Саду је 
званични Центар за тестирање знања кинеског језика за 
стицање HSK, HSKK, BCT i YCT сертификата.
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Ми бринемо...
На сва четири главна нивоа зграде омогућен је приступ особама са 

посебним потребама, а ускоро ће бити постављене траке за олакшано 
кретање слабовидих.

У компјутерским учионицама инсталирана  је индуктивна петља која 
олакшава коришћење опреме и праћење наставе особама са оштећеним 
слухом, као и  JAWS  софтвер – читач екрана за слепе и TTS  софтвер синте -
тизатор говора.

Филозофски факултет је и вишеструки добитник Плакетe Црвеног 
крста Србије за најхуманију средину због високог процента доброво- 
љних давалаца крви у укупном броју студената и запослених , као и Зла-
тног знака Црвеног крста, најзначајнијег признања ове организације.

Залажемо се за одрживи развој, рециклажу папира и електронске 
опреме.

Све актуелне информације о упису потражите на 
веб-сајту Филозофског факултета.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ФИЛОЗОФСКИ
ФАКУЛТЕТ

  ECDL (European Computer 
Driving Licence) или Европска 
компјутерска возачка дозво-
ла је међународно признати 
сертфификат из информаци-
оних технологија. Стицањем 
ECDL сертификата, корисник 
усваја неопходна знања за ко-
ришћење рачунара по евро- 
пским, односно светским ста- 
ндардима.

 Носилац тестирања кандидата за ECDL сертификат у Србији 
је Јединствени информатички савез – ЈИСА, а Филозофски факу- 
лтет у Новом Саду је овлашћени центар за образовање и испи- 
тивање кандидата по ECDL стандарду. 

 Право да добију ECDL Старт серитификат по повлашћеној 
цени имају сви студенти који су положили испит из предмета 
„Информатичка писменост” са оценом 8, 9 или 10 уз услов да 
је сваки од основних ECDL модула (Основе коришћења рачу-
нара, Основе коришћења интернета, Обрада текста, Табеларне 
калкулације), као и завршни тест положен са успешношћу од 
најмање 75%.

ЕCDL СЕРТИФИКАТ
НА ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ИЗДАЊА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА ОСНОВНИМ 
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ НА МАСТЕР 
АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

•  Интердисциплинарне докторске студије 
у области друштвено-хуманистичких 
наука

• Историја

• Језик и књижевност

• Методика наставе

• Педагогија

• Психологија

• Социологија

• Филозофија

ШКОЛСКА 2020/2021. ГОДИНА НА 
ФИЛОЗОФСКОМ ФАКУЛТЕТУ:

ПРОСТОР И ОПРЕМА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

РЕЧ СТУДЕНТА ПРОДЕКАНА

БИБЛИОТЕКА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА

Научни часописи које објављује Факултет:

Студентски часописи:

 

 

Зграда од опеке и стакла 
на левој обали Дунава, 
наспрам Петроварадинске 
тврђаве, није само 
атрактивна већ је и 
модерно опремљена.

Наш Факултет је један од 
симбола кампуса Универзитета у 
Новом Саду. 

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ
НА ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА

ГОДИНА
ШИРИМО
ЗНАЊЕ66 

Одлуком да студирам на Филозофском факултету постала сам део 
квалитетне високообразовне установе са дугом и успешном тради- 
цијом која представља нуклеус Универзитета у Новом Саду. На 
Филозофском факултету постоји много различитих студијских група 
које вам пружају адекватно знање и компетенције које су потребне за 
ваше усавршавање. Имате прилику да учествујете и у разним 
садржајима које се одвијају на Факултету, у ваннаставним 
активностима, трибинама, дебатама, спортским и драмским 
секцијама, да упознајете мноштво различитих људи са осталих одсека 
чија различитост вас обогаћује. Настава се одвија на неколико 
матерњих језика и зато поносно истичем да се образујем на 
факултету где се највише поштују различитост, другачије мишљење и 
да смо центар мултикултуралности на Универзитету у Новом Саду. 

Мој индекс Филозофског факултета је моја карта за будућност, нека 
буде и твоја. Добродошли!

Јелена Мирић
Студент продекан Филозофског факултета

Посебна драгоценост Филозофског факултета је његова 
Библиотека, друга по величини у Војводини после Библиотеке 
Матице српске. Наша Библиотека чува преко 600.000 
библиотечких јединица, распоређених у Централној библиотеци 
и 17 стручних семинарских библиотека.

Библиотека поседује 27 легата и поклон-библиотека које 
садрже значајан број старих и ретких књига (најстарија књига je 
из 1568. године).

Да би раритети били доступни свима, у току је њихова 
дигитализација, као и дигитализација наставне грађе.

Дигитална библиотека поседује велики број електронских 
издања у отвореном приступу (open access), а студентима су 
доступне и електронске базе података на које је Факултет 
претплаћен, неопходне за научноистраживачки рад.

У Библиотеци се могу наћи публикације на свим језицима који 
се уче на Филозофском факултету.

Годишњак Филозофског 
факултета
Прилози проучавању језика
Hungarológiai közlemények 
Tanulmányok  
Philos
Примењена психологија 
Истраживања
Зборник за језик и књижевност 
Зборник Одсека за педагогију
Методички видици
Архе
Балканске свеске – у сарадњи са 
Универзитетом Лобачевски из 
Нижњег Новгорода

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
•
• 

Факултет има две фонолошке лабораторије са најмодернијом 
опремом, лабораторију за експерименталну психологију, једи- 
нствену кино-салу са комплетном мултимедијалном опремом и 
HD/3D платном у којој се налазе и три кабине за симултано 
превођење. 

Свечана сала Факултета такође има мултимедијалну опрему  са 
мобилном кабином за симултано превођење и опремом за 
одржавање видео-конференција преко LCD екрана или пројектора.

Сви кабинети и учионице, као и семинарске библиотеке и 
Централна читаоница имају рачунаре повезане на интернет, а у 
целој згради је доступан и бежични приступ интернету. У настави се 
користе и друга модерна наставна средства (пројектори, 
интерактивне табле и др.). Факултет има две потпуно опремљене 
рачунарске учионице. 

На Одсеку за медијске студије налази се радијски и телевизијски 
студио са најсавременијом опремом за аудио и видео снимање, као 
и монтажу.

Развијамо платформе за Е-учење.

Савремена студентска служба ради са наменски развијеним 
софтвером најновије генерације која студентима преко веб-апли- 
кације омогућује пријаву испита и друге погодности.

Српска филологија: српски језик и 
књижевност
Српска филологија у контакту са 
мађарском/словачком филологијом
Српска књижевност и језик
Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности
Енглески језик и књижевност
Енглески језик и књижевност са другом 
страном филологијом
Немачки језик и књижевност
Француски језик и књижевност са другим 
романским језиком и културом
Руски језик и књижевност
Мађарски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Историја
Педагогија
Психологија
Социологија
Социјални рад
Филозофија
Журналистика
Културологија 
Комуникологија и односи са јавношћу 

•

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Студентски часопис - KOD 04 
Traf!: slovenský študentský časopis
Čar(b)ológ: slovenský študentský 
časopis literárnych prác z detskej 
literatúry
Stúdium

• 
• 
• 
 

• 

Српска филологија: српски језик и 
књижевност
Српска филологија: српски као страни језик 
Српска књижевност и језик
Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности
Мађарски језик и књижевност
Словачки језик и књижевност
Румунски језик и књижевност
Русински језик и књижевност
Енглески језик и књижевност
Немачки језик и књижевност
Руски језик и књижевност
Француски језик и књижевност са другим 
романским језиком и културом
Конференцијско, стручно и аудиовизуелно 
превођење 
Социологија у социјалној заштити
Социјални рад
Лидерство у образовању
Историја
Комуникологија
Педагогија
Психологија
Социологија
Филозофија
Културологија (у поступку акредитације)

• 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – 3810 СТУДЕНАТА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – 1142 СТУДЕНАТА

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ – 324 СТУДЕНТА


