ПЛАН НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА
ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ ЗА 2020. ГОДИНУ
1) Опис планираних истраживања и очекиваних резултата:
Департман за англистику
Планиране активности: Рад Департмана за англистику биће усмерен на обнављање
формалних механизама за унапређење наставних и научноистраживачких активности на
Департману за англистику, те јачање и обједињавање тих активности кроз групе
наставника и сарадника који деле интересовања из истих или сличних научних области,
са коначним циљем да се цели Департман за англистику снажније посвети наставном и
научноистраживачком раду у пољима Англистичке лингвистике и Англо-америчке
књижевности и културе као јединствена институција.
Жељена промена у односу на садашњу ситуацију је (1) да се већ одлични наставни и
научноистраживачки резултати наставника и сарадника на Департману додатно поправе
кроз ојачану сарадњу унутар Департмана; (2) да се поправи већ одлична како наставна
тако и научна репутација Департмана и (3) да се додатно ојачају Лабораторија за језичку
когницију и Лабораторија за фонетска истраживања.
Планирани резултати: Објављивање радова у међународним часописима, јачање
квалитета радова у часописима са којима је Департман повезан, учешће на међународним
скуповима запослених и подизање општег квалитета научноистраживачког рада,
иновација курсева и увођење нових курсева усмерених ка истраживачким гранама у
научним областима које се изучавају на Департману.
Департман за историју
Планиране активности: Активности Департмана за историју у наредном периоду биће
усмерене на остваривање наставних садржаја предвиђених наставним програмом, као и на
реализацију Интерног пројекта којим је предвиђена научноистраживачка делатност свих
запослених на Департману. Такође је предвиђено интензивније учешће свих запослених у
промоцији Департмана и успостављању тешње везе са мрежом наставника и укључивањем
што већег броја ученика у реализацију промотивних активности.
Планирани резултати: Објављивање радова у националним и међународним часописима,
учешће
на
домаћим
и
међународним
научним
скуповима
унапређење
научноистраживачког рада, допуњавање и осавремењивање силабуса предмета на
основним, мастер и докторским студијама, као и неговање научног подмлатка кроз
укључивање нових истраживача - студената докторских студија историје у рад на
Департману.
Департман за комуникологију и новинарство
Планиране активности: Рад Департмана за комуникологију и новинарство у наредном
периоду биће усмерен на истраживања савремених тенденција у области медија и
проучавање јавног мњења са посебним освртом на медијску писменост. У току је
реализација Интерног пројекта наставника и сарадника са Департмана под називом Млади
и медијски изазови, који има за циљ да кроз предавања, радионице и друге интерактивне
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активности код средњошколаца нишког региона и југа Србије унапреди вештине
комуникације и медијску писменост као кључни део функционалне писмености
савременог доба. Наставници и сарадници Департмана за комуникологију и новинарство
се, у складу са ужом научном, односно предметним областима научноистраживачког рада,
а у сарадњи са руководством и наставним кадром средњих школа друштвенохуманистичког усмерења, активно ангажују у процесима: конципирања, припреме,
реализације, евалуације и јавне, односно медијске афирмације предметног истраживања.
Предлогом пројекта је предвиђено и да резултати истраживања буду, на одговарајуће
начине, предочени јавности, академској и стручној, као и заинтересованим субјектима
локалне и шире заједнице. Осим тога, у плану су заједничка истраживања у оквиру Центра
за медијска истраживања која имају за циљ проучавање медија са различитих аспеката
(комуниколошких, технолошких, правних, економских, уметничких, етичких,
маркетиншких итд.). Резултати ових истраживања били би представљени у часопису
Департмана за комуникологију и новинарство Media Studies and Applied Ethics, али и другим
релевантним домаћим и иностраним публикацијама из области медија.
Департман за немачки језик и књижевност
Планиране активности: Рад на Департману за немачки језик и књижевност биће усмерен
на истраживања из више германистичких области следеће тематике: морфологија
немачког језика (морфологија именица), фразеологија немачког језика, контрастивна
граматика немачког и српског језика, лексикологија немачког језика, методика и
дидактика наставе (настава језика подржана рачунарима, учење на даљину, међујезички
утицаји, вишејезичност), немачка савремена књижевност и др. У току је реализација
интерног пројекта Филозофског факултета под називом Значај студија германистике у
региону и анализа потреба циљне популације, чија је сврха испитивање значаја новог
студијског програма Основних академских студија немачког језика и књижевности
Филозофског факултета у Нишу за избор, учење и увођење немачког језика у региону и
студије германистике на Филозофском факултету, испитивање потребе школа и циљне
популације (потенцијалних и актуелних студената) у погледу учења, увођења и студирања
немачког језика и будућег запошљавања, као и успостављања ближих контаката са
школама и потенцијалним студентима уз пружање подршке према потребама истих.
Планирани резултати: Објављивање радова у домаћим и међународним часописима,
учешће на научним скуповима јачање квалитета радова у часописима, учешће на домаћим
и међународним скуповима и подизање општег квалитета научноистраживачког рада,
допуњавање и осавремењивање силабуса германистичких предмета, као и неговање
научног подмлатка кроз укључивање нових истраживача - студената докторских студија
немачког језика и књижевности у рад на Департману.
Департман за педагогију
Планиране активности: Истраживачка активност на којој ће бити ангажовани сви
запослени на Департману за педагогију, а која се спроводи у оквиру интерног пројекта
Унапређење професионалних компетенција будућих педагога у оквиру основних академских
студија педагогије, усмерена је на истраживање потреба савремене педагошке професије
и конкретизовање предметно специфичних компетенција које су потребне за ефикасан
рад педагога у различитим институцијама.
Осим заједничког пројекта, наставници и сарадници Департмана за педагогију планирају
наставак истраживачких активности на домаћим и међународним пројектима на којима
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су вeћ ангажовани, као и више самосталних истраживачких активности у различитим
областима педагошке науке. Ове истраживачке активности ће бити усмерене на следеће
теме: Могућности и ограничења емоционалног васпитања; Проблеми ангажовања
студента на Универзитету у Нишу; Породично функционисање и васпитна функција
савремене породице; Педагошки потенцијали слободног времена; Савремена настава и
могућности за њено унапређење; Менаџмент и лидерство у образовању; Образовна
технологија и информационо-компјутерске технологије у образовању; Могућности и
ограничења превентивног педагошког рада; Методолошке оријентације у истраживању
педагошке праксе; Развијање педагошких компетенција наставника на свим нивоима
образовања.
Планирани резултати: Резултати истраживачког рада на Департману за педагогију
огледаће се у иновираном програму Основних академских студија педагогије, ауторством
више научних монографија наших наставника, бројним научним радовима који ће бити
штампани у научним часописима и излагани на конференцијама и завршеним докторским
дисертацијама наших сарадника.
Департман за психологију
Планиране активности: Планира се наставак рада на пројекту 179002 Министраства
просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Индикатори и модели
усклађивања породичних и пословних улога, као и наставак објављивања радова
проистеклих из друге Студије диверзитета односа на послу и у породици у Србији, која је
реализована 2018. и 2019. Години. Биће спроведен:
- наставак рада на развоју модела одрживе каријере, те процена односа посла и
породице са становишта њиховог значаја за одрживост каријере;
- даља испитивања значаја различитих фактора породичних и партнерских односа
за однос посла и породице;
- испитивање веза фактора личности и других конативних фактора са односима
посла и породице, као и са менталним здрављем и психолошким благостањем
генерално.
Ове активности биће реализоване кроз објављивање радова из матрице података
формиране у горе наведеној студији, али, зависно од расположивих средстава за
материјалне трошкове, и прикупљањем нових података.
Планира се и наставак истраживачких активности у оквиру пројекта Примењена
психологија у функцији квалитета живота појединца у заједници, Филозофског факултета
Универзитета у Нишу (социјално-вредносна оријентација на простору Републике Србије,
доношење одлуке у ситуацији социјалне дилеме, улога социјалног одбацивања у
друштвеном контексту, испитивање уверења о климатским променама на узорку грађана
из Србије). Планира се наставак рада на потпројекту Психолошки аспекти стерилитета и
истраживања у оквиру подтеме пројекта Истраживања сензорне интеграције, која ће бити
проширена на област естетског доживљаја.
У складу са областима интересовања, наставници и сарадници Департмана за психологију
планирају бројне научно истраживачке активности следеће тематике:
- Психологија наставника, психолошки аспекти ефикасности наставног процеса и
ефикасности школског учења; инклузија у образовању;
- Испитивање трауме из угла теорије афективне везаности и медијаторске улоге
процеса дисоцијације и ментализације;
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-

Испитивање релација модела личности, когнитивних пристрасности и социјалне
анксиозности; експерментални истраживачки рад на тему провере одређених
модела социјалне анксиозности и уопште испитивање личности, когниције и
емоција;
- Истраживања квалитета брака и брачних односа и чиниоца који доприносе
партнерским релацијама; истраживања улоге породичних односа у квалитету
живота; испитивање насиља у породици и партнерским везама адолесцената и
превенција;
- Проблеми васпитања и различити аспекти развоја деце;
- Истраживања психолошких корелата соматских болести; истраживање социјалне
когниције код особа оболелих од различитих психијатријских поремећаја;
упоређивање концепата различитих психотерапијских праваца и истраживање
репрезентације болести и њене промене;
- Рада на темама развојних изазова одраслих људи у савременом друштву;
спровођење истраживања везаних за нове животне стилове и нове форме
породице.
Планирани резултати: Објављивање радова у домаћим и међународним научним
часописима, учешће на научним скуповима, подизање општег квалитета
научноистраживачког рада, као и неговање научног подмлатка кроз укључивање нових
истраживача - студената докторских студија психологије у рад на Департману. Део
научноистраживачног рада биће искоришћен и за иновацију курсева Департмана за
психологију.
У оквиру пројекта Social Trauma in the Changing Society, који реализује међународна научна
мрежа STICS, а којом руководи проф. Др Владимир Хедрих, а који финансира немачки ДААД,
планира се издавање међународног тематског зборника на тему добрих пракси
интеграције имиграната у различите аспекте друштвеног живота (тржиште рада, школски
систем, политичка интеграција).
Департман за социологију
Планиране активности: Департман за социологију ће своје наредне активности
првенствено везивати за два пројекта који су у току. Активности у оквиру првог од њих
(Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу
европских интеграција – 179074, финансијер: Министарство просвете, науке и
технолошког развоја РС) подразумева (1) наставак анализе и објављивања резултата
досадашњих истраживања о процесима транзиције и модернизације и националном
идентитету (јануар – децембар 2010) и (2) реализацију истраживања на тему „Друштвене
науке, јавне политике и привредни развој Србије: могућности и ограничења примене
резултата друштвених наука“. Предвиђена динамика рада укључује истраживачке
активности чланова тима (јануар–мај); организовање научног скупа са међународним
учешћем (мај 2020), објављивање зборника саопштења са скупа, припрема и објављивање
резултата истраживања у часописима (јун–децембар). Резултати истраживања треба да
укажу на могућности примене резултата друштвених наука, на унутарнаучне и друштвене
чиниоце који на то утичу, као и да користе бољој повезаности научне праксе са потребама
српског друштва.
Други пројекат је интерни (Корак ка професионализацији социологије 2: анализа потреба
за професијом, финансијер: Филозофски факултет у Нишу) у коме су ангажовани сви
наставници и сарадници департмана, а у склопу којег у 2020-ој години треба спровести
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теренско истраживање, извршити анализу података, објавити студију и организовати
округли сто/конференцију о добијеним резултатима. Пројекат је замишљен као допринос
професионализацији социологије кроз утврђивање обима ангажовања социолога на
радним местима у чијем опису су послови из области социолошке експертизе и
утврђивање потребе за ангажовањем социолога, уз сензибилизацију шире јавности и
послодаваца за области социолошке експертизе.
Поред претходног, чланови Департмана за социологију су ангажовани су на још два
пројекта које финансира МПНТР: шест истраживача на пројекту Одрживост идентитета
Срба и националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије
(179013) и два на пројекту Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ
зрачења у области медицине и заштите животне средине (ИИИ 43011). Део чланова
департмана ће узети учешће у активностима пројекта Социо-културни аспекти
демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске
националне стратегије (који води Огранак САНУ у Нишу), док је неколицина њих
ангажована на пројекту Европско друштвено истраживање - изврсност у друштвеним
наукама (носилац пројекта – Институт за социолошка истраживања Филозофког
факултета у Београду). Током 2020. год. сви они ће наставити са разноврсним
истраживачким активностима.
Департман за социјалну политику и социјални рад
Планиране активности: Рад Департмана за социјалну политику и социјални рад биће
усмерен на јачање капацитета Основних академских студија које су акредитоване 2016.
године. У току је реализација интерног пројекта под називом Евалуација и јачање
капацитета Основних академских студија социјалне политике и социјалног рада са
следећим циљевима и задацима: (1) сарадња са државним факултетима у земљи и
окружењу на којима се изводи настава на Основним академским студијама социјалне
политике и социјалног рада ради унапређивања квалитета наставног програма и
наставног процеса (учествовање на научно-стручним скуповима, трибинама,
радионицама, реализација заједничких пројеката, размена стручне литературе,
консултације око реализације праксе, изборних предмета и слично); (2) сарадња с
установама социјалне заштите и релевантним удружењима и организацијама цивилног
друштва у Нишу ради унапређивања квалитета стручне праксе; (3) анализа наставног
плана и програма ради унапређивања квалитета студија; (4) анализа резултата добијених
евалуацијом досадашњег рада ради увида у потребе и очекивања студената, наставника и
ментора праксе.
Наставници и сарадници Департмана ће наставити са радом на пројектима на којима су
раније ангажовани, а које финансира МПНТР.
Планирани резултати: Унапређивање квалитета Основних академских студија и
научноистраживачког рада на Департману, објављивање радова у домаћим и
међународним научно-стручним часописима и зборницима радова, учешће на научним
скуповима и трибинама.
Департман за српску и компаративну књижевност
Планиране активности: На нивоу Департмана за српску и компаративну књижевност
планира се реализација интерног научног пројекта Истраживање књижевне прошлости и
садашњости на простору југоисточне Србије под покровитељством Филозофског
факултета у Нишу.
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Наставници и сарадници овог департмана у наредном периоду истраживаће књижевност
и културе у Дубровнику 19. века и новију српску литературу, са посебним освртом на
књижевност југа Србије; савремене тенденције у методици наставе књижевности, у
настави/образовању и васпитању; традиције југоисточне Србије (теренска истраживања);
нове теоријско-методолошке увиде у науци о књижевности; савремене приступе у
проучавању српске књижевности 20. и 21. века; поетичка обележја књижевности за децу и
младе и јужнословенских и постјужнословенских књижевности – континуитете и
дисконтинуитете; домете и перспективе у развоју посткласичне наратологије; терен
(север Србије, Топлица, југоисточна Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска); вештину
писања; усмено стваралаштво и традицијске културе српског и ромског народа. У плану је
формирање Лабораторије за проучавање фолклора, у чијим би се оквирима спроводиле
радионице са теоријским и практичним темама из области методологије теренског
истраживања фолклора и повезивање нових приступа са досадашњим радом на
одржавању Дигиталног архива усменог стваралаштва, као јединице која постоји на
Департману али није институционализована. У плану је наставак сарадње Департмана са
Центром за црквене студије, Међународним центром за византијско-словенске студије,
међународним Центром на наратолошке студије, а путем њега и са европским
наратолошким центрима.
Департман за српски језик
Планиране активности: Наставници и сарадници Департмана за српски језик у наредном
периоду планирају учешћа на радионицама, семинарима, пролећним школама (који су у
вези са генеративном и когнитивном лингвистиком, психолингвиситком, фонетиком и
прозодијом и др.), као и на научним скуповима; учешће на семинарима које организује
Центар за когнитивне науке у Нишу; учешће на пролећној школи психолингвистике коју
организује Филозофски факултет у Новом Саду; учешће на семинарима које организује
РеЛди – Regional linguistic data initiative; учешће у експерименталним истраживањима;
учешће на радионицама и научном скупу који се организују у оквиру пројекта Agreement
Mismatches in Experimental Syntax: from Slavic to Bantu; учешће на међународним
конференцијама у Темишвару и Нишу које организују Филозофски факултет у Нишу и
Западни универзитет у Темишвару; учешће на међунардоним конференцијама у Скопљу
које организује Институт за македонски језик „Крсте Мисирков“ у Скопљу; учешће на
међународним конференцијама у Великом Трнову и Нишу које организују Филозофски
факултет у Нишу и Великотрновски универзитет; учешће на осталим пројектима на
којима се налазе наставници и сарадници Департмана и научним скуповима који се у
оквиру њих разликују и др.; учешће и на другим научним скуповима. Планирана су и
учешћа у програмима размене са партнерима са којима Филозофски факултет има
протокол о сарадњи у оквиру Еразмус+ пројеката, успостављање контаката и сарадње са
лингвистима из околних земаља. Планирано је и држање радионица у гимназијама и
средњим стручним школама у Нишу и околини из различитих области.
Планиран је наставак истраживања у оквиру пројеката Историја српског језика (178001),
Одрживост идентитета Срба и националних мањина у пограничним општинама источне
и југоисточне Србије (179013), Динамика структура савременог српског језика (178014),
који се реализују уз помоћ Министарства просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије. Такође, планирана су истраживања у склопу пројеката: Речник
славеносрпског језика, Писци предстандардног периода и њихова дела, као и Речник српског
језика од 12. до 18. века, који се реализује при Матици српској у Новом Саду. Осим тога,
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планирана су истраживања у оквиру пројекта Извори за проучавање српског језика на тлу
југоисточне Србије (0-24-19), који се реализује као пројекат Огранка САНУ у Нишу. У склопу
историјско-језичких истраживања на поменутим пројектима, пажња ће бити усмерена на
подручје југоисточне Србије, са основним циљем да се научној и културној јавности
представи богатство писаних текстова из овог региона српског језика, нарочито у XVIII и
XIX веку. Сви чланови Департмана за српски језик настављају рад на интерном пројекту
Српски језик некад и сад: лингвистичка истраживања.
Департман за филозофију
Планиране активности: Планиран је наставак рада на интерном пројекту Утицај курсева
из филозофије на ставове студената. Пројекат ће за циљ имати прикупљање емпиријских
података о промени вредносних ставова студената пре и након слушања датих
филозофских курсева. Пре и после одслушаних курсева испитиваће се вредносни ставови
и интуиције студената о религији, науци, обарзовању, појму времена, слободи, уметности
и естетским вредностима. Добијени резултати ће бити коришћени у стручној и јавној
расправи о месту филозофије у образовном систему, преко одржавања округлих столова,
трибина и конференција.
Друге планиране активности: објављивање радова у домаћим и међународним
часописима, као и учешће на домаћим и међународним конференцијама; учешће у
пројектима међународне размене наставника и студената; наставак сарадње са
Универзитетом у Софији (Бугарска) на организовању зајединчких конференција и
објављивању часописа Teaching Philosophia.
Департман за француски језик и књижевност
Планиране активности: У оквиру свог научноистраживачког рада наставници и сарадници
Департмана за француски језик и књижевност покренули су 2017. одине међународни
научни пројекат: Романистика и словенски језици, књижевности и културе у контакту и
дисконтакту (бр. 81/1-17-8-01) чији су руководиоци проф. др Иван Јовановић и доц. др
Никола Бјелић, а који се финансира средствима Француске амбасаде у Србији и
Универзитетске агенције за Франкофонију (АУФ). На пројекту учествују истраживачи са
два домаћа и пет иностраних Универзитета, и то са: а) Универзитета у Нишу и
Универзитета у Новом Саду (Србија), б) Универзитета „Свети Кирил и Методиј“ у Скопљу
(Македонија), Универзитета у Бањој Луци (Босна и Херцеговина), Универзитета Артоа у
Арасу (Француска) (Université d’Artois, Arras, France), Универзитета у Поатјеу (Француска)
(Université de Poitiers, France), Универзитета у Бордоу (Француска) (Université de Bordeaux,
France), и Универзитета у Вроцлаву (Пољска) (Uniwersytet Wrocławski, Polska).
Планирани резултати: Објављивање радова у међународним часописима, учешће на
међународним конференцијама и скуповима, утврђивање и афирмација језичких,
књижевних и културолошких релација романских и словенских народа (Срба, Хрвата,
Македонаца, Бугара, Пољака, Руса), развијање и унапређивање контрастивних
романистичко-славистичких студија, подстицање академско-стручне и интелектуалне
размене као и јачање сарадње стручњака из области романистике и славистике.
Центар за стране језике
Планиране активности: Рад Центра за стране језике биће усмерен ка унапређењу
наставних и научноистраживачких активности у Центру, а односе се на стране језике
(енглески, немачки, француски, руски, савремени грчки, италијански, латински и
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старогрчки) који се изучавају на свим департманима на Филозофском факултету у Нишу.
У оквиру појединачних истраживања, али и у оквиру интерног пројекта Страни језик науке
и струке: изазови у друштвено-хуманистичким истраживањима, научноистраживачки рад
запослених у Центру биће усмерен ка повезивању страних језика са другим научним
областима у циљу развијања интердисциплинарности између примењено-лингвистичких
и друштвено-хуманистичких истраживања.
Циљеви: (1) да се наставни и научноистраживачки резултати наставника у Центру за
стране језике унапреде кроз ојачану сарадњу унутар Центра; (2) да се Центар додатно
интегрише у рад појединачних департмана и тако омогући интензивнија сарадња између
Центра и осталих департмана и тако обезбеде елементи за интердисциплинарна
истраживања и (3) да се омогући почетак наставе на новом студијском програму Мастер
академских студија превођења који је у припреми.
Планирани резултати: Објављивање радова у међународним часописима, јачање
квалитета радова у часописима, учешће на међународним скуповима запослених и
подизање општег квалитета научноистраживачког рада, допуњавање и осавремењивање
силабуса страних језика елементима страних језика науке и струке како би се боље
уклопили у структуре студијских програма на свим департманима.

2) Опис рада институције са анализом снага, слабости, прилика и претњи у раду у
наредној години (СВОТ анализа):
Опис
Филозофски факултет основан је 1971. године као академска јединица
Универзитета у Нишу, обухвата тринаест департмана, који функционишу као
организационе јединице кроз које се образовне и истраживачке теме доводе у везу са
главним пољем студија. Данас Филозофски факултет обухвата тринаест департмана, а они
реализују 33 студијска програма свих нивоа студија (13 програма основних академских
судија, 14 програма мастер академских студија и шест програма докторских академских
студија), на којима студира преко 4.000 студената. Основна обавеза Филозофског
факултета је да организује и спроводи академске програме који воде до стицања дипломе
основних студија, мастер, као и докторских студија на одређеним департманима. Осим
тога, Факултет промовише различите облике основних и развојних научних истраживања,
а бави се и другим проблемима који се односе на образовање, независно или у сарадњи са
другим академским, образовним, истраживачким и другим организацијама и
институцијама. Сваки департман има свој истраживачки Центар, а уз ових тринаест
Центара и три лабораторије, на факултету постоји још десет других Центара са
различитим наменама и структуром.
Основни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу
дефинисани Стратегијом обезбеђења квалитета Факултета јесу остваривање Законом
постављених циљева високог образовања и визије даљег развоја високог образовања на
Факултету. Дугорочни задаци и циљеви Филозофског факултета Универзитета у Нишу
који се остварују спровођењем Стратегије обезбеђења квалитета су: континуирано
унапређење квалитета високог образовања на Факултету, повећање ефикасности студија
применом мера за обезбеђење квалитета, континуирано унапређење квалитета
студијских програма, континуирано унапређење квалитета наставе и наставног процеса,
континуирано унапређење научноистраживачког рада наставног особља, континуирано
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унапређење квалитета простора и опреме, континуирано унапређење квалитета
управљања Факултетом и квалитета ненаставне подршке, обезбеђивање значајне улоге
студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета, систематско
праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета на
Факултету.
Квалитет научноистраживачког рада запослених на Филозофском факултету
експлицитно се може показати на основу следећих навода:
• У последњем петогодишњем периоду наставници и сарадници Филозофског
факултета у Нишу публиковали су 307 радова из категорије М20 и 346 публикација
из категорије М10; укупан број публикација у овом периоду био је већи од 5 хиљада;
• Филозофски факултет носилац је два пројекта у оквиру програма истраживања које
финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоје Републике Србије
и 13 интерних пројеката департмана; око 70 наставника и сарадника Факултета је
ангажовано у својству истраживача на двадесетак истраживачких пројеката које
финансира Министарства просвете, науке и технолошког развоје РС. Пројекти
МПНТР чији је носилац Филозофски факултет су: Традиција, модернизација и
национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских интерграција (бр.
179074), чији је руководилац професор емеритус др Љубиша Митровић,
Филозофски факултет у Нишу, а други је Индикатори и модели усклађивања
породичних и професионалних улога (бр. 179002), чији је руководилац редовни
професор др Владимир Хедрих, Филозофски факултет Ниш Универзитет у Нишу.
• У последњем петогодишњем периоду на Филозофском факултету је одбрањено
укупно 26 докторских дисертација;
• Више од 60 наставника активно је укључено у извођење наставе на докторским
студијама, док преко 40 њих испуњава услове да буду ментори.
Филозофски факултет обавља научноистраживачки рад у складу са потребама и
захтевима друштва, а у научноистраживачком раду учествују наставници, сарадници и
истраживачи-приправници. Као образовна институциjа, Филозофски факултет бави се
формирањем високостручно образованог истраживачког и наставног кадра и тај кадар
представља један од најважнијих ресурса, а у оквиру проjеката укључуjе и младе
истраживаче у научноистраживачке пројекте. Филозофски факултет на основама
досадашње праксе ствара претпоставке будућег развоја кадра кроз ангажовање сарадника
у настави, асистената и истраживача, који се укључују и у наставне и у
научноистраживачке активности, а у оквиру научноистраживачке делатности, млади
истраживачи могу да се научно и стручно усавршавају у ужим научним областима
дефинисаним Статутом Филозофског факултета, а у зависности од тога којој
организационој јединици припадају.
СВОТ анализа
Главне снаге институције: Стабилност и квалитет наставног и научноистраживачког
кадра, постојање традиције у научноистраживачком раду и реализација два пројекта
МПНТР на Филозофском факултету, постојање научноистраживачког подмлатка и
интерних научних пројеката на Департманима, растући број радова истраживача у WoS-у,
велика база студената укључених у научноистраживачки рад, како у својству истраживача,
тако и у својству испитаника, што је у пољу друштвено-хуманистичких наука нарочито
важно. Филозофски факултет сваке године организује десетак научних скупова из
различитих дисциплина које се на Факултету изучавају, а две конференције имају статус
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научних скупова међународног значаја (Дани примењене психологије и Језик, књижевност,
алтернативе*). Филозофски факултет има и свој Издавачки центар који ради на
публиковању девет часописа чији је издавач Факултет, као и зборника радова,
монографија и друге грађе. Један од аспеката научноистраживачког рада је и учешће
наставника у раду уређивачких одбора значајног броја часописа других издавача, као и
њихово ангажовање у својству рецензената. Наставник Филозофског факултета је главни
уредник најпрестижнијег часописа из области психологије који се објављује у Србији
(Психологија).
Главне слабости институције: Слабија конкурентност друштвено-хуманистичких наука,
па тако и саме институције, код страних и домаћих фондера, недостатак међународних
научноистраживачких пројеката, ограничене могућности за повезивање с привредом и за
привлачење капиталних инвестиција. Једна од главних слабости Филозофског факултета
је неједнак научни квалитет истраживача из различитих научних области, те неједнакост
стандарда научног квалитета у различитим областима. Док групе истраживача из неких
области Филозофског факултета објављују радове у врхунским научним публикацијама и
реализују истраживања врхунског квалитета, у другим областима то није случај, а у неким
областима објављивање у таквим врстама часописа није ни могуће. Овај проблем отежава
чињеница да су области заступљене на Филозофском факултету веома разнолике, те се
овај проблем и унапређење научних стандарда у слабијим групама не може лако постићи
трансфером знања између група, јер се ради о веома разнородним наукама. За разлику од
сличних институција из иностранства, Филозофски факултет има врло слабе могућности
да квалитет свог научног кадра појача ангажовањем истраживача из иностранства, те се
ослања искључиво на домаћу понуду истраживачких кадрова. Ангажовање страних
истраживача онемогућено је из различитих финансијских и административних разлога.
Прилике за развој институције: Све већи број запослених дипломираних студената у ИТ
сектору, креативним индустријама, маркетиншким агенцијама и одељењима за људске
ресурсе у разним компанијама повећава могућности за повезивање с привредом и
конкурентност ка фондовима који финансирају повезивање науке и привреде. Активности
управе Филозофског факултета на подизању свести о значају изврсности у науци кроз
награђивање наставника и сарадника који објављују радове у врхунским светским
часописима представља прилику да се временом подигне мотивација за остваривање
научне изврсности и подигне општи научни ниво истраживања на факултету у свим
областима.
Претње у раду: Релативно мало пројектно финансирање и тешкоће у добијању средстава
на новим пројектима у поређењу са природно-математичким, техничким и технолошким
наукама. Релативно ниске плате које Филозофски факултет може да исплати
наставницима, те једнак третман чак и за научнике са врхунским научним резултатима,
чини Филозофски факултет неконкурентним у односу на научне институције истог
научног нивоа из Европе и света. Из ових разлога, Филозофском факултету је веома тешко
да привуче и задржи врхунске научнике и истраживаче. Финансијски систем и платни
систем државних факултета и универзитета није адекватно оспособљен за рад у
околностима интензивних међународних активности факултета. Отежана плаћања ка
иностранству или пријем новца из иностранства, уз енормне провизије, и без могућности
коришћења модерних инструмената платног промета ставља факултет у неповољан
положај у односу на друге институције из Европе, а некада и потпуно онемогућава учешће
факултета у међународним активностима из свог круга деловања.
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3) Опис планова за проширење људских ресурса и истраживачке инфраструктуре:
Департман за англистику
Департман за англистику има научни подмладак који напредује ка вишим звањима, а
ангажовао је и троје истраживача-приправника за обе научне области које се изучавају на
Департману. Проширење људских ресурса у наредном периоду биће усмерено ка ужој
научној области Англо-америчка књижевност и култура, а уколико финансирање то
дозвољава, и ка ужој научној области Англистичка лингвистика.
Департман за историју
На Департману за историју од школске 2019/20. године ангажован је један асистент
сарадник. Ове школске године на Департману за историју троје студената је уписало
докторске студије и двоје њих је конкурисало за истраживаче-приправнике на конкурсу
Министарства просвете.
Департман за комуникологију и новинарство
На Департман за комуникологију и новинарство, од научног подмлатка, тренутно је
ангажовано двоје истраживача-приправника, а током наредне године очекује се и
ангажовање трећег истраживача. Осим тога, очекује се да шесторо колегиница и колега
напредује у доцентско звање. Избори ће бити усмерени на уже научне области из
друштвено-хуманистичких наука које се везују за интердисциплинарни приступ у
проучавању медија.
Департман за немачки језик и књижевност
Департман за немачки језик и књижевност нема довољан број младих сарадника и
истраживача, већ само два лектора који су на докторским академским студијама (чији се
напредак очекује у предстојећем трогодишњем периоду), што за иначе млади департман
са малобројним наставницима представља препреку за функционисање и развој
Департмана. Из тог разлога се планира запошљавање једног наставника (доцената), из
области књижевности и језика, али пре свега ангажовање истраживача-приправника
и/или асистената за текућу и следећу школску годину, као и у следећих неколико година.
Ургентно је ангажовање сарадника за област књижевности и савременог немачког језика
већ од летњег семестра 2020.
Департман за педагогију
Департман за педагогију је у претходном периоду изнедрио четири доцента из редова
асистената, тако да сада нема довољан број младих сарадника и истраживача. Тренутно су
ангажована два сарадника у звању асистента и један у звању истраживач-приправник,
чији се напредак у виша звања одвија по прописаном академском редоследу и плану
усавршавања. Департман за педагогију ће у наредном периоду континуирано спроводити
потребне мере и активности усмерене ка привлачењу младих истраживача, у функцији
обезбеђивања потребне кадровске структуре за несметано одвијање процеса реализације
наставног и научноистраживачког рада на студијским програмима свих академских нивоа.

11

Департман за психологију
Департман за психологију има научни подмладак који напредује ка вишим звањима.
Планира се запослење истраживача-приправника на пројекту бр. 179002, и тренутно је у
поступку избор још једног истраживача-приправника. Троје младих људи, актуелних или
бивших стипендиста Министарства, студенти докторских студија, биће примљени као
замене за асистенте који су на боловању. Било би идеално уколико би средства дозволила
њихово даље ангажовање, будући да је реч о квалитетном младом научноистраживачком
кадру са педагошким искуством, а Департман је из више разлога, а највише због одлазака
у пензију у последње време остао без неколико важних чланова.
Департман за социологију
Департман за социологију тренутно има два асистента који су пријавили докторске
дисертације. На департману је запослен и један истраживач -приправник – у склопу
пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у
процесу европских интеграција (179074). Истом пројекту прикључено је и четворо
стипендиста МПНТР-а са других департмана Филозофског факултета. У процес наставе у
школској 2019/2020-ој години биће укључена и два демонстратора. У плану је унапређење
истраживачке инфраструктуре кроз ангажовање још неколико истраживача-приправника
(пет истраживача-приправника по новом конкурсу МПНТР) чији би се рад усмерио ка
настави али и ка научно-истраживачким активностима Центра за социолошка
истраживања при Департману за социологију.
Департман за социјалну политику и социјални рад
Департман за социјалну политику и социјални рад има научни подмладак који напредује
ка вишим звањима. Троје асистената ће докторирати за 2-3 године и биће изабрани за
доценте из области социјалног рада, тако да Департман више неће морати да ангажује
наставнике из области социјалног рада са Филозофског факултета у Скопљу. Тада ће
Департману бити потребни асистенти (у следећих неколико година планира се
запошљавање истраживача-приправника или асистената).
Департман за српску и компаративну књижевност
Департман за српску и компаративну књижевност има једног асистента са докторатом,
чији је избор у више звање у току, и једног асистента који ће докторирати и напредовати
у звању током 2020. године. Током академске 2018. и 2019. године Департман за српску и
компаративну књижевност ангажовао је три истраживача-приправника.
Департман за српски језик
Департман за српски језик има троје асистената који ће следеће или у наредне две године
напредовати ка вишим звањима.
Департман за филозофију
Очекује се докторирање два асистента и њихов избор у наставничка звања. Још двоје
асистената настављају своје докторске студије у Новом Саду и Ростоку (Немачка). Током
овогодишњег циклуса интерног пројекта Департмана планира се повезивање са другим
департманима за филозофију у земљи и региону, као и са мрежом средњошколским
наставника филозофије и логике у сврху побољшања наставе филозофије у средњем и
високом образовању.
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Департман за француски језик и књижевност
Поред три асистенткиње које напредују ка вишим звањима у областима лингвистике и
књижевности, Департман за француски језик и књижевност планира ангажовање једног
истраживача-приправника за ужу научну област Методика наставе француског језика.
Центар за стране језике
У Центру за стране језике запослена су два наставника који напредују ка вишим звањима,
тј. тренутно су на докторским академским студијама. У плану је и проширење људских
ресурса у наредном периоду ангажовањем истраживача-приправника чији би се рад
усмерио ка активностима у области наставе страних језика који се изучавају на
департманима на Филозофском факултету.

4) План за привлачење капиталних инвестиција на једногодишњем и
вишегодишњем нивоу:
Департман за англистику
Департман нема капацитете за привлачење капиталних инвестиција, али негује
дугогодишњу сарадњу са Америчком амбасадом у Београду, при чему сваке школске
године на Департману гостује страни лектор, ангажован преко Фулбрајтовог програма
ETА.
Департман за немачки језик и књижевност
Департман нема капацитете за привлачење капиталних инвестиција, али остварује
успешну сарадњу са културним центрима земаља немачког говорног подручја и другим
установама, чији је интерес промовисање немачког језика (ДААД, Гете Институт,
Аустријски културни форум, итд). На основу остварене сарадње са ДААД (Немачка
академска служба за размену), Департман је аплицирао за ангажовање лектора за школску
2020/2021. који би реализовао део наставе на департману на предмету Савремени
немачки језик 1-8 (исход конкурса спроведеног у Немачкој очекује се почетком 2020.
године). У сарадњи са школама и другим институцијама, Департман планира активности
у виду курсева немачког језика и (методичко-дидактичке) обуке за стручно усавршавање
наставника и успостављање техничко-пословне сарадње.
Департман за педагогију
Департман за педагогију нема капацитете за привлачење већих капиталних инвестиција,
али планира у наредном вишегодишњем периоду да путем учешћа на домаћим и
међународним пројектима, као и организовањем већег броја савремених курсева за
стицање савремених педагошких компетенција наставног кадра и сл, покуша да прибави
неопходна средства за комплетну информатизацију своје слушаонице, те обезбеди
мултимедијску платформу за модерну реализацију наставних активности, и створи
предуслове за извођење свих варијанти учења и образовања на даљину.
Департман за социологију
Департман нема капацитете за привлачење капиталних инвестиција, али остварује
успешну сарадњу са бројним високошколским институцијама из земље и иностранства
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чији је интерес промовисање сазнања из социологије и сродних дисциплина. Намера
Департманa је да свој Центар за социолошка истраживања стручно и кадровски оспособи
за пружање различитих услуга државним органима, привредним организацијама и
цивилном сектору, попут спровођења теоријско-емпиријских истраживања, примењених
истраживања, реализацију теренских истраживања, истраживање развојних трендова,
анализу и евалуацију мера социјалне политике, пружање услуга обуке за извођење
теренских истраживања и сл.
Департман за филозофију
Интерни пројекат Департмана за филозофију усмерен је на препознавање домета
филозофских курсева у формирању вредносних ставова младих и његови резултати могу
бити коришћени у инвестиционим плановима усмереним на реформу средњег и високог
образовања, уколико држава покаже интересовања за њих.
Центар за стране језике
Центар за стране језике нема капацитете за привлачење капиталних инвестиција, али
остварује успешну сарадњу са Амбасадом Грчке, Гетеовим институтом, Француским
културним центром, Британским саветом, Америчким кутком и другим установама чији је
интерес промовисање страних језика који се изучавају на Филозофском факултету у Нишу.
На основу остварене сарадње са наведеним установама, Центар за стране језике добија
лекторе странце који реализују део наставе на Филозофском факултету. Већ неколико
година студенти на Филозофском факултету имају могућност да уче и кинески језик
захваљујући успешној сарадњи са Кинеском амбасадом која обезбеђује предавача за
кинески језик.

5) Учешће у научним скуповима и мобилност истраживача (пленарна предавања и
предавања по позиву, студијски боравци и усавршавање истраживача; испред
скупова које НИО организује унети звездицу*):
Департман за англистику
Више чланова Департмана учествоваће на скуповима Језик, књижевност, алтернативе* и
Teaching Languages and Cultures - Theory and Practice* које се организују на Филозофском
факултету у Нишу.
Појединачна учешћа на научним скуповима:
Душан Стаменковић: март 2020: Stylistic Approaches to Pop Culture (Фехта, Немачка) и
август 2020: World Congress of the International Association of Applied Linguistics (AILA 2020,
Гронинген, Холандија).
Биљана Мишић Илић: август 2020: 15th conference of the European Society for the Study of
English / ESSE (Лион, Француска) и септембар 2020: 5th International Conference on Language
Contact in Times of Globalization (Клагенфурт, Аустрија).
Mихаило Антовић: јул 2020: 4th Conference of the Association for Cognitive Semiotics (Ахен,
Немачка) и август 2020: 15th conference of the European Society for the Study of English / ESSE
(Лион, Француска).
Наташа Тучев: јун 2020: Slavic Studies Today: Slavic Languages, Literatures and Cultures in the
European Context (Грац, Аустрија) и септембар 2020: 7th biennial conference of the European
Network for Avant-Garde and Modernism Studies (Лyвен, Белгија).
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Департман за комуникологију и новинарство
Више наставника и сарадника учествоваће на скуповима Језик, књижевност,
алтернативе* који се организује на Филозофском скупу и научном скупу (у припреми) у
оквиру скупа Нисун 10* чији би резултати истраживања били објављени у часопису Media
Studies and Applied Ethics.
Појединачна учешћа на научним скуповима и боравци:
Доц. др Наташа Симеуновић Бајић: 24-26 септембар 2020: 10th InASEA Congress: Visual
Cultures in Southeast Europe: globalization, gender, power and resistancе (Грац, Аустрија), 1820 јун 2020: International conference: Televising the Socialist Body Projections of Health and
Welfare on the Socialist and Post-Socialist Screen (Париз, Француска) и јун 2020: InGRID-2
(European research infrastructures) истраживачки боравак (Universitat Autònoma de
Barcelona, Барселона, Шпанија).
Департман за немачки језик и књижевност
Неколико наставника и сарадника Департмана учествоваће на скуповима Језик,
књижевност, алтернативе*, Teaching Languages and Cultures - Theory and Practice* и
НИСУН 10* који се организују на Филозофском факултету у Нишу.
Департман за педагогију
Више чланова Департмана учествоваће на скуповима који се организују на Филозофском
факултету у Нишу.
Појединачна учешћа на научним скуповима и боравци:
Проф. др Марија Јовановић и доц. др Драгана Јовановић учествоваће на регионалним
вишедневним састанцима и студијским боравцима током априла и септембра 2020. у
оквиру реализације пројектних активности и задатака на Међународном пројекту
Preparing Future Teachers in the Western Balkan: Educatin for Domocracy & Future Education.
Проф. др Марија Јовановић и доц. Др Јелена Петровић ће у марту 2020. године гостовати на
универзитету у Генту у оквиру пројекта Strengthening Teaching Competences in Higher
Education in Natural and Mathematical Sciences.
Проф. др Марија Јовановић, проф. др Зоран Станковић и доц. др Јелена Петровић ће у
оквиру истог пројекта учествовати на више радних састанака за припрему материјала за
реализацију програма образовања наставника у складу са циљевима пројекта.
Планирана учешћа на међународним скуповима:
Анастасија Мамутовић: 2-4 март 2020: 14th Annual International Technology, Education and
Development Conference (Валенсија, Шпанија).
Јелена Петровић: 19-22 август 2020: ISCHE 42: Looking from Above and Below: Rethinking the
Social in the History of Education (Örebro University, Еребро, Шведска).
Департман за психологију
Већина чланова Департмана за психологију учествоваће на међународној конференцији
Дани примењене психологије*, која се одржава на Филозофском факултету у Нишу. Наредни
скуп ће се одржати 25. и 26. септембра 2020. године и носи назив Психологија у свету науке.
Такође, више чланова планира учешће на домаћем скупу Емпиријска истраживања у
психологији.
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Департман одржава сада већ вишегодишњу сарадњу са Међународним психоаналитичким
универзитетом из Берлина у оквиру програма размене ERASMUS+ и у оквиру овог
програма се реализују мобилности са овим Универзитетом.
У оквиру програма Ерасмус+ као и програма CEEPUS могућа је реализације одлазних и
долазних мобилности са Софијским универзитетом “Св. Климент Охридски”. У оквиру
програма ЕРАСМУС+ у току су и планирају се и нове размене студената са овим
универзитетом.
Појединачна учешћа на научним скуповима и боравци:
Проф. др. Татјана Стефановић Станојевић: 23 -25 јануар 2020: Методологија за рад са
секундарно трауматизованим младим особама, конференција експертске групе у оквиру
пројекта The War Child: Addressing Secondary Trauma (Јахорина).
Проф. др. Татјана Стефановић Станојевић, Милица Тошић Радев, Богдановић Александра:
септембар 2020: Developmental Psychology and Secure attacment Conference (Праг, Чешка).
Доц. др Кристина Ранђеловић: 14-17 јул 2020: међународна конференција из области
психологије личности - European Association of Personality Psychology ECP20 (Мадрид,
Шпанија).
Проф. др Јелисавета Тодоровића: 25-27 април 2020: The International Psychological
Applications Conference and Trends (InPACT 2020) (Португалија).
Проф. др Јелисавета Тодоровић планира студијски боравак у марту 2010. у Генту у Белгији
на пројекту Strengthening Teaching Competences in Higher Education in Natural and
Mathematical Sciences, а учествоваће и на регионалним вишедневним састанцима и
студијским боравцима током априла и септембра 2020. на међународном пројекту
Preparing Future Teachers in the Western Balkan: Educatin for Domocracy & Future Education.
Летња школа пројекта Social Trauma in the Changing Society, који организује међународна
научна мрежа STICS, којом руководи проф. Др Владимир Хедрих, а координира
Међународни универзитет за психоанализу из Берлина, биће организована у септембру
2020. на Филозофском факултету у Нишу. Трошкове организације ове летње школе
покриће ДААД. Летња школа ће укупити више десетина студената и предавача из Европе
и света.
Пленарна предавања:
Доц. др Милица Тошић Радев: „Recognition of trauma in the context of the attachment
theory”; Летња школа пројекта Social Trauma in the Changing Society, који организује
међународна научна мрежа STICS, а финансира ДААД.
Проф. др Јелисавета Тодоровић: „Еmerging adults”- продужено одрастање, карактеристике
и ризици, као и вођење акредитованог симпозијума Проблеми менталног здравља младих,
14. мај 2020. - Симпозијум у оквиру XXXIX Тимочких медицинских дана.
Департман за социологију
Већина чланова Департмана за социологију учествоваће на научном скупу са
међународним учешћем Традиција, модернизација, идентитети XI: друштвене науке, јавне
политике и привредни развој Србије* који ће се одржати под окриљем пројекта Традиција,
модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у процесу европских
интеграција – 179074 (планирано време: 29. мај 2020).
Такође, планира се организација једног научног скупа* у склопу реализације интерног
пројекта Корак ка професионализацији социологије 2: анализа потреба за професијом.
Чланови Департмана учествоваће у реализацији више научних конференција и скупова
који се тичу пројеката на којима су ангажовани: Одрживост идентитета Срба и
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националних мањина у пограничним општинама источне и југоисточне Србије – 179013,
Заједничка истраживања мерења и утицаја јонизујућег и УВ зрачења у области медицине и
заштите животне средине - ИИИ 43011, Социо-културни аспекти демографске
репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске националне
стратегије и Европско друштвено истраживање - изврсност у друштвеним наукама.
Појединачна учешћа на научним скуповима и боравци:
Др Jeлена Петковић и др Јелена Божиловић: 2-4 септембар 2020: Urban Theory and Urban
Praxis: Past, Present and Possible Futures IV Midterm Conference Bologna, European Sociological
Association (ESA) - Research Network 37: Urban Sociology (Università di Bologna, Болоња,
Италија).
Др Немања Крстић планира одлазак у Загреб на месечни боравак ради писања рада и
приступа библиотечком фонду. Размена би се одиграла преко Instituta za etnologiju i
folkloristiku смештеног у Загребу (https://www.ief.hr/o-institutu/).
Др Mилош Јовановић планира учествовање у програму размене ERASMUS+ на позив
Института за анатомију и антропологију са Рига Страдинш Универзитета из Летоније (Rīga
Stradiņš University) као предавача у оквиру Мастер студијског програма „Социјална
антропологија“.
Др Mилош Јовановић: 24-25 август 2020: међународна конференција Multiples Modes of
Knowledge and their empirical applications: a sociological perspective – Midterm Conference of the
ESA Research Stream Sociology of Knowledge (RS05) (Познањ, Пољска).
Др Сузана Марковић Крстић планира учешће на научном скупу који организује
Универзитет у Нишу у сарадњи са Српском академијом наука и уметности, Огранак САНУ
у Нишу, у склопу реализације пројекта – Социокултурни аспекти демографске репродукције
у југоисточној Србији и могућности изградње пронаталитетске националне стратегије.
Др Сузана Марковић Крстић планира учешће на традиционалном научном скупу
Власински сусрети, посвећеном проблему депопулације и старења становништва села.
Департман за социјалну политику и социјални рад
Више чланова Департмана ће учествовати на скуповима које ће организовати Департман
за социологију и Департман за психологију на Филозофском факултету у Нишу* (јер су
чланови Департмана за социјалну политику и социјални рад психолози, социолози и
социјални радници). Појединачна учешћа социолога и психолога на научним скуповима
приказана су у оквиру података за њихове матичне департмане, а овде ће бити приказани
подаци за социјалне раднике:
Љиљана Скробић и Бојана Пуцаревић: 2020: Октобарски сусрети у социјалној заштити,
Центар за социјални рад у Нишу.
Љиљана Скробић и Бојана Пуцаревић: јун 2020: научни скуп на Факултету политичких
наука у Београду поводом дана социјалних радника.
Мобилност асистената:
Љиљана Скробић: у оквиру Ерасмус+ пројекта планирана мобилност: Универзитет „Св.
Климент Охридски", Софија, Бугарска и Факултет за социално дело, Љубљана, Словенија.
Бојана Пуцаревић: у оквиру Ерасмус+ пројекта планирана мобилност: Универзитет „Св.
Климент Охридски", Софија, Бугарска и Факултет за социално дело, Љубљана, Словенија.
Иван Анђелковић – напредни курс из Трансакционе анализе у организацији ICTA
(Интернационални центар за Трансакциону анализу), Летње школе у организацији ЕАТАе (Европске асоцијације за Трансакциону анализу).
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У оквиру Ерасмус+ пројекта планирана мобилност: Универзитет „Св. Климент Охридски",
Софија, Бугарска и Факултет за социално дело, Љубљана, Словенија.
Департман за српску и компаративну књижевност
Чланови Департмана за српску и компаративну књижевност учествоваће на следећим
научним скуповима у току 2020. године: Језик, књижевност, алтернативе* (Филозофски
факултет у Нишу, Ниш), Пут у култури Бугара и Срба (Филолошки факултет Универзитета
„Свети Ћирило и Методије”, Велико Трново, Бугарска), Материјална и духовна култура
Срба у мултиетничким срединама и/или периферним областима (Западни универзитет у
Темишвару, Темишвар, Румунија), Византијско-словенска чтенија IV (Центар за
византијско-словенске студије Универзитета у Нишу, Центар за црквене студије,
Међународни центар за православне студије, Ниш), Národné a postnárodné rámce v
európskych literatúrach (12–13 фебруар 2020, Братислава, Словачка); Slawistik aktuell.
Slawische Sprachen, Literaturen und Kulturen im europäischen Kontext Slavic Studies Today: Slavic
Languages, Literatures and Cultures in the European Context (2-4 јун 2020).
Наставници Департмана планирају и учешћа на међународним научним конференцијама
у Охриду (Северна Република Македонија, 2020–2025) и Скопљу (Северна Република
Македонија, 2020–2025). У плану су и учешћа наставника на међународним научним
скуповима у организацији: САНУ Београд, ФИЛУМ, Крагујевац, МСЦ Београд, Андрић
иницијатива, Грац, ENN европска наратолошка мрежа.
Департман за српски језик
Чланови Департмана за српски језик учествоваће на следећим научним скуповима у току
2020. године: Језик, књижевност, алтернативе* (Филозофски факултет у Нишу, Ниш),
Лексикографски сусрети (Филолошки факултет у Београду, Београд), Пут у култури
Бугара и Срба (Филолошки факултет Универзитета „Свети Ћирило и Методије”, Велико
Трново, Бугарска), Материјална и духовна култура Срба у мултиетничким срединама
и/или периферним областима (Западни универзитет у Темишвару, Темишвар, Румунија),
међународни научни скуп у организацији Филолошко-уметничког факултета у
Крагујевцу, Византијско-словенска чтенија IV (Центар за византијско-словенске студије
Универзитета у Нишу, Центар за црквене студије, Међународни центар за православне
студије, Ниш), 50. Научни састанак слависта у Вукове дане (Филолошки факултет,
Београд).
Департман за филозофију
Појединачна учешћа на научним скуповима и боравци:
Слађана Ристић Гориев: април или мај 2020: предавања у оквиру ЦЕЕПУС-пројекта
Филозофија и интердисциплинарност на Филозофском факултету Универзитета у Сплиту
са гостујућим предавањима из византијске филозофије, затим учествовање на научном
скупу Наука и стварност, Универзитета у Источном Сарајеву, као и на научном скупу
Византијско-словенска чтенија IV, Центра за византијско-словенске студије Универзитета
у Нишу.
Зоран Димић: 29. март - 4. април 2020: предавања у оквиру ЦЕЕПУС-пројекта Филозофија и
интердисциплинарност на Институ за Филозофију, Универзитета у Варшави (наслови
предавања: Education and zoon politikon, The Sense of Hearing and Education), затим јун 2020:
учествовање на Летњој филозофској школи Challenges to Teaching Philosophy: New
Technologies and Generational Differences (Китен, Бугарска) и 6-12. фебруар 2020: чествовање
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на Летњој филозофској школи Interdisciplinary challenges and the role of philosophy today на
Универзитету у Грацу (Грац, Аустрија).
Бојан Благојеви: учешће у организацији интердисциплинарних конференција у сарадњи
са другим департманима Филозофског факултета (под кровом конференције НИСУН), као
и учешћа на конференцијама у Сплиту (Хрватска), Сремским Карловцима, Зајечару.
Горан Ружић: април или мај 2020: предавања у оквиру ЦЕЕПУС-пројекта Филозофија и
интердисциплинарност на Одсеку за Филозофију, на Филозофском факултету,
Универзитет у Загребу.
Милан Јовановић: април или мај 2020: предавања у оквиру ЦЕЕПУС-пројекта Филозофија и
интердисциплинарност на Институту за филозофију, Факултета за филозофију и
социологију, Универзитета у Варшави, април 2020: учешће на Филозофској радионици
TAP4: Topics in Analytic Philosophy 4 (Филозофски факултет, Универзитет у Нишу), јун
2020: учешће на Летњој филозофској школи Challenges to Teaching Philosophy: New
Technologies and Generational Differences (Китен, Бугарска), август 2020: учешће на Летњој
филозофској школи Felix Romuliana (Српско филозофско друштво, Зајечар), септембар
2020: учешће 3. Летњој школи Логике Језик, аргументација и критичко мишљење у
организацији Центра за логику одсека за филозофију Филозофског факултета у Ријеци,
Хрватска, као и новембар-децембар 2020: предавања у оквиру ЦЕЕПУС-пројекта
Филозофија и интердисциплинарност на Филозофском факултету, Универзитета „Св.
Климент Охридски” (Софија, Бугарска).
Душан Миленковић: јун 2020: учествовање на Летњој филозофској школи Challenges to
Teaching Philosophy: New Technologies and Generational Differences (Китен, Бугарска), мај и
децембар 2020: учествовање на годишњим научним скуповима Естетичког друштва
Србије, као и мај-јун 2020: месечни боравак на Институту за филозофију Универзитета у
Варшави у оквиру ЦЕЕПУС програма мобилности за студенте докторских студија.
Департман за француски језик и књижевност
Наставници и сарадници на Департману за француски језик и књижевност учествоваће на
следећим научним и стручним скуповима у земљи: Језик, књижевност, алтернативе*,
април 2020; Études françaises aujourd’hui, новембар 2020; Језици и културе у времену и
простору, новембар 2020; НИСУН* новембар 2020; Језик, књижевност, уметност, октобар
2020. Такође ће учествовати у Обуци професора француског језика за испитивање и за
припрему ученика за испите ДЕЛФ/ДАЛФ (16+8 сати), коју изводи Удружење професора
француског језика Србије, уз одобрење Завода за унапређивање образовања и васпитања
(ЗУОВ). Планира се и учешће на семинару за професоре француског језика у организацији
Удружења професора француског језика Србије (2020-2024).
У периоду од 15. до 23. јуна 2020, планира се учешће на летњој школи Campus européen d’été
« Langues et traduction: Francophonie et les itinéraires slaves » у организацији Факултета
књижевности и језикâ Универзитета у Поатјеу, Француска (Faculté des lettres et des langues,
Université de Poitiers, France). У оквиру међународног пројекта Campus européen d’été (15–
23. јун 2020) учествоваће се на семинару Le multiliguisme européen et la traduction који
реализује Европска комисија за превођење (Commission Européenne DG – Traduction).
Планиран је и студијски боравак на Високој школи за наставу и образовање Универзитета
у Бордоу (École supérieure du professorat et de l’éducation, Université de Bordeaux) у оквиру
Еразмус+ Програма мобилности.
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Центар за стране језике
Више чланова Центра за стране језике учествоваће на скупу Језик, књижевност,
алтернативе* који се организује на Филозофском факултету у Нишу.
Појединачна учешћа на скуповима, боравци и усавршавања:
Весна Симовић: јун 2020: Amour et haine: pour une approche interdisciplinaire (Université de
Poitiers, France); новембар 2020: Les Études françaises aujord’hui (Филозофски факултет,
Универзитет у Новом Саду)
Јасмина Ђорђевић: 31. август - 4. септембар 2020: 15th Conference of the European Society for
the Study of English - ESSE (Универзитет у Лиону, Француска)
Никола Татар: 31. август - 4. септембар 2020: 15th Conference of the European Society for the
Study of English - ESSE (Универзитет у Лиону, Француска)
Ивана Шоргић: студијски боравак на Универзитету у Кемницу у оквиру пројекта који
финансира Немачка служба за академску размену (DAAD) током пројектног периода од 1.
3. 2020. до 28. 2. 2021. Године.
Весна Симовић: јун 2020: учешће у Летњој школи у организацији Универзитета у Поатјеу,
Француска (Campus d’été, Faculté des lettres et langues, Université de Poitiers, France)

6) Научна сарадња (пријављивање на националне и међународне пројекте,
међународна сарадња, сарадња са привредом, сарадња са другим академским
институцијама, учешће у реализацији програма других министарстава и
организација):
Департман за англистику
Планира се наставак вишегодишње сарадње са Центром за когнитивне науке
Универзитета у Нишу усмерене ка организацији предавања, радионица и едукативних
семинара из области когнитивних наука. Поред тога, Департман негује и вишегодишњу
сарадњу са Америчким кутком из Ниша, пре свега у виду организације различитих
радионица. У 2020. години планира се и наставак сарадње са гимназијама „Светозар
Марковић” и „Бора Станковић” у Нишу у виду учествовања у реализацији пријемног испита
за ученике билингвалних енглеско-српских одељења, као и организовања језичке и
методичке обуке наставника који учествују у припреми и реализацији двојезичне наставе.
Департман за историју
Департман за историју у току 2020. године планира наставак сарадње са Огранком САНУ у
Нишу, Институтом за савремену историју из Београда, Археолошким институтом САНУ,
као и продубљивање сарадње са музејима и архивима на територији југоисточне Србије.
Департман за комуникологију и новинарство
Планира се развијање сарадње са Факултетом за масовне комуникације и новинарство из
Софије на заједничким предлозима пројеката који би се финансирали из европских
фондова, затим развијање сарадње са научноистраживачким институцијама из Јужне
Америке (CONICET/CEAR-UNQ, Аргентина; UFSM - Universidade Federal de Santa Maria,
Бразил) у области проучавања екологије и комуницирања чији ће први резултат бити
специјални број часописа HALAC journal под називом Environmental journalism in the
Anthropocene era. Cultural representations of climate change in the 20th and 21st Century.
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Департман за немачки језик и књижевност
Планирано је успостављање сарадње са ДААД-ом у погледу ангажовања лектора за
немачки језик у настави обавезних германистичких предмета као и појединачних
предавања или радионица за студенте германистике од стране постојећег лектора ДААД
Центра у Београду, затим успостављање сарадње са Аустријским културним форумом при
Амбасади Републике Аустрије у Београду у погледу организације културних
манифестације за студенте германистике (књижевне вечери, пројекције филмова,
заједничке радионице и сл.). Планира се успостављање сарадње на будућем Еразмус+
пројекту са једним од универзитета у Немачкој (један од планираних је Лајпциг) у погледу
јачања наставног процеса на студијском програму германистике, затим сарадња са
Гимназијом „Стеван Сремац” у Нишу и јачање подршке билингвалном немачко-српском
одељењу у погледу спровођења пријемног испита, обуке наставника који учествују у
припреми и реализацији двојезичне наставе током 2019/2020. године (лектори
департмана већ реализују курс немачког језика према споразуму), што представља
наставак обуке из 2018/2019. године.
Департман за педагогију
У плану је наставак и проширење сарадње са The European Wergeland Centre (Норвешка) у
реализацији активности на пројекту Preparing Future Teachers in the Western Balkan:
Educating for Global Survey: a Cross-Cultural Research Projectr Domocracy & Future Education и
повезивање са активностима Департмана за педагогију.
Затим, планира се почетак сарадње са Универзитетом у Краснодару у Русији. Обављени су
прелиминарни разговори, те се у 2020. години очекује потписивање протокола о сарадњи
између Универзитета у Нишу и Државног универзитета у Краснодару како би се
приступило даљем планирању активности сарадње на нивоу департмана.
Планира се и наставак сарадње са организацијом Викимедија Србије, са којом је Департман
за педагогију до сада успешно реализовао један пројекат и неколико семинара за
усавршавање наставника који су акредитовани код Министарства просвете.
Међународно финансирани пројекти: (1) Preparing Future Teachers in the Western Balkan:
Education for Democracy & Future Education (2019-2021), које финансира Министарство
спољних послова Норвешке; (2) Strengthening Teaching Competences in Higher Education in
Natural and Mathematical Sciences / TeCom (TEMPUS), који је кофинансиран од стране
Ерасмус+ програма.
Департман за психологију
Међународно финансирани пројекти: (1) Global Survey: a Cross-Cultural Research Project,
Institute of Psychology, University of Wroclaw; (2) Оснаживање младих у борби против
насилног екстремизма, International organization for migration, Psiholuminis; (3) Social
Trauma in the Changing Society (STICS), International Psychoanalytic University, Берлин,
Немачка, којим руководи проф. Др Владимир Хедрих; (4) Educating for Democracy and Human
Rights, EU Norwegian Ministry of Foreign Affairs; (5) Strengthening Teaching Competences in
Higher Education in Natural and Mathematical Sciences, Универзитет у Нишу; (6) COST Action
IS1210 APPEARANCE MATTERS. TACKLING THE PHYSICAL AND PSYCHOSOCIAL CONSEQUENCES
OF DISSATISFACTION WITH APPEARANCE, Work group Medical & Health Care, Martin Persson,
Nichola Rhamsy; (7) Europеan Social Survey Serbia (EDI); (8) The War Child: Addressing Secondary
Trauma, Psiholuminis.
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Представници Лабораторије за експерименталну психологију планирају сарадњу са
бројним научним институцијама у земљи: Факултетом Заштите на раду, Факултетом
уметности у Нишу, Факултетом уметност у Косовској Митровици. Наставиће се сарадња са
Факултетом уметности Универзитета уметности у Београду, као и сарадња са
Лабораторијом за експерименталну психологију Филозофског факултета у Београду
(ЛЕП). У оквиру Erasmus размене, планирана је сарадња са Универзитетом „Св. Климент
Охридски“ у Софији (Бугарска) са Студијском групом за психологију и њиховом
Лабораторијом за експериментална истраживања, као и са колегама Универзитета у Бечу
(Department of Basic Psychological Research and Research Methods), на заједничким
истраживањима из области неуронаука, неуроестетике и експерименталне социјалне
психологије. Наставиће се и дугогодишња сарадња са Лабораторијом ORMOF – Lab –
Кембриџ, Лондон.
Департман за социологију
Део чланова Департмана укључен је у реализацију пројекта Тhe European Social Survey (ESS)
који спроводи Конзорцијум за европска инфраструктурна истраживања (ERIC).
Департман наставља сарадњу са Огранком САНУ у Нишу на реализацији пројекта Социокултурни аспекти демографске репродукције у југоисточној Србији и могућности изградње
пронаталитетске националне стратегије (О-09-17).
Активности у оквиру пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији
и на Балкану у процесу европских интеграција – 179074, укључују партнерске НИО: три
факултета Универзитета у Нишу (Економски факултет, Факултет заштите на раду и
Педагошки факултет) и један факултет Универзитета у Београду (ФОН). На поменутом
пројекту ангажовано је 27 истраживача са нашег и још 4 факултета.
Постоји и континуирана сарадња са научним институцијама из Русије (МГИМО, Институт
за социологију РАН, Социолошки факултет Универзитета Ломоносов), Бугарске (Институт
за проучавање друштва и сазнања БАН, Универзитет у Великом Трнову) и Северне
Македоније (Филозофски факултет у Скопљу).
Др Немања Крстић је ангажован на пројектима Животне стратегије и стратегије
преживљавања појединаца и домаћинстава друштава Југоисточне Европе у времену кризе
2014-2016 (Швајцарска национална фондација за науку) и Национална политика дијалога
у области друштвених наука – друга фаза 2013-2015. (Економски институт у Београду,
РРПП програм – Швајцарска).
Успостављена је и сарадња са Рига Страдинш Универзитетом из Летоније (Rīga Stradiņš
University) у оквиру програма размене ERASMUS+.
Поред тога, Департман негује и вишегодишњу сарадњу са ЕУ инфо кутком из Ниша, у виду
организације различитих предавања чланова нашег департмана.
Департман за социјалну политику и социјални рад
Наставак сарадње која је успостављена са државним факултетима у земљи и окружењу на
којима се изводи настава на Основним академским студијама социјалне политике и
социјалног рада (Факултет политичких наука у Бањој Луци, Факултет политичких наука у
Сарајеву, Филозофски факултет у Мостару, Факултет за социјални рад у Љубљани,
Факултет друштвених наука у Будимпешти, Филозофски факултет у Скопљу, Факултет
политичких наука у Београду): учествовање на научно-стручним скуповима, трибинама,
радионицама, размена стручне литературе, консултације око реализације праксе,
изборних предмета и слично.
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Наставак сарадње с установама социјалне заштите и релевантним удружењима и
организацијама цивилног друштва у Нишу (СОС Дечија села Србија, Црвени крст Ниш,
Национално удружење родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР, Група за децу и младе
„ИНДИГО“, Отворени клуб, Геронтолошки центар Ниш, Центар за породични смештај и
усвојење Ниш, Центар за социјални рад „Свети Сава“ Ниш): организовање заједничких
састанака и консултације око реализације праксе.
Сарадња са Филозофским факултетом у Скопљу – партнери у организацији Регионалног
студентског форума (конкурс за међународни пројекат расписао је Фонд за Западни
Балкан; рок 10. децембар 2019. године; поред Департмана за социјалну политику и
социјални рад, партнери су Филозофски факултет у Сарајеву, Филозофски факултет у
Приштини и Универзитет Македонија у Солуну).
Департман за српску и компаративну књижевност
Сарадња са Огранком САНУ у Нишу у оквиру пројекта Књижевна прошлост и садашњост
на простору југоисточне Србије (број пројекта: 0-19-18); међународна сарадња са
Институтом за славистику при универзитету у Грацу (Institut für Slawistik der Karl-Franzens,
Universität Graz) у оквиру међународног научног пројекта Andrić-Initiative: Ivo Andrić im
europäischen Kontext – Ivo Andrić u evropskom kontekstu од 2007; међународна сарадња са
Западним универзитетом у Темишвару путем пројекта Материјална и духовна култура
Срба у мултиетничким срединама и/или пограничним областима, чији су реализатори и
Савез Срба у Темишвару, и Филозофски факултет Универзитета у Нишу; сарадња са
Филолошким факултетом Универзитета „Св. Ћирило и Методије” из Великог Трнова у
оквиру наставничких и студентских сусрета као и вишедеценијске размене наставника и
студената.
Наставници и сарадници Департмана сарађују и са Матицом српском, Институтом за
књижевност и уметност, Центром за црквене студије, Међународним центром за
византијско-словенске студије и Центром за наратолошке студије при Универзитету у
Нишу.
Департман за српски језик
Сарадња са Институтом за славистичке студије Хумболтовог универзитета у Берлину и
Институтом за славистику на Универзитету у Грацу. Сарадња са Матицом српском у
оквиру пројеката Речник славеносрпског језика и Писци предстандардног периода српског
књижевног језика и њихова дела, као и сарадња са Огранком САНУ у Нишу у оквиру пројекта
Извори за проучавање српског језика на тлу југоисточне Србије у XVIII и XIX веку. Сарадња са
Центром за црквене студије, Међународним центром за православне студије и Центром за
византијско-словенске студије Универзитета у Нишу.
Департман за филозофију
Сарадња са Универзитетом у Софији (Бугарска) у организацији конференција и часописа
Teaching Philosophia који се бави наставом филозофије у XXI веку. Сарадња са више
универзитета у иностранству (Универзитет у Загребу, Универзитет у Варшави,
Универзитет у Грацу, итд.) у оквиру пројеката CEEPUS и ERASMUS.
Департман за француски језик и књижевност
Међународно финансирани пројекти мобилности наставника, сарадника и студената: (1)
Пројекат: Erasmus+ Program (2020–2024). Носилац пројекта: Факултет књижевности и
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језикâ Универзитета у Поатјеу, Француска (Faculté des lettres et des langues, Université de
Poitiers, France); (2) Пројекат: Erasmus+ Program (2020–2024). Носилац пројекта:
Филолошко-уметнички факултет Универзитета Артоа у Арасу, Француска (Faculté de
Lettres & Arts, Université d’Artois, Arras, France); (3) Пројекат: Erasmus+ Program (2020–
2024). Носилац пројекта: Универзитет у Бордоу, Висока школа за професуру и образовање,
Француска (Université de Bordeaux, École suppérieur du professorat et de l’éducation).
Центар за стране језике
Наставак сарадње са Универзитетом у Кемницу, Немачкој, у оквиру мултилатералног
научног пројекта који се обнаља сваке године са новом темом, а финансира га Немачка
служба за академску размену (DAAD). Активности у оквиру пројекта су: радионица, летња
школа за студенте основних и мастер акадамеских студија на филозфоскоцм факултету,
студијски боравак на Универзитету у Кемницу за студенте докторских академских студија
на филозофском факултету у Нишу и заједничка публикација (тематски зборник). Период
реализације: од 1. 3. 2020. до 28. 2. 2021. године.
Учешће на радионицама посвећеним енглеском језику као језику науке и струке (English
for Specific Purposes) које испред Амбасаде Сједињених држава у Америчком кутку држи
гостујући сарадник за TESOL (English Language Fellow) Брок Бејнтер (Broc Bainter).
Пројекат Енглески језик за судије 2, чији је носилац Филозофски факултет у Нишу,
суорганизатор је Правосудна академија - Одељење у Нишу, фондер Амбасада САД у
Београду. Активности у оквиру пројекта су: припрема и организација курса, реализација
курса и административни послови. Период реализације: од 1. 2. 2019 до 28. 2. 2020. године.

7) Дисеминација, промоција и популаризација резултата:
Департман за англистику
Поред дисеминације резултата научноистраживачког рада Департмана за англистику
кроз учешће на научним скуповима, планира се и њихова популаризација кроз Блог
Филозофског факултета и друштвене мреже са циљем привлачења што већег броја младих
истраживача. Такође, наставно особље Департмана планира објављивање радова у
референтним домаћим и страним часописима, као и конференцијским зборницима, а у
плану је и објављивање монографија, универзитетских уџбеника и уџбеника-приручника.
Поред тога, наставиће се и са организацијом научних скупова са међународним учешћем,
као и са спровођењем активности у оквиру Интерног пројекта.
Департман за историју
Департман за историју планира учешће на научним скуповима, као и промоцију и
популаризацију преко Блога Филозофског факултета и друштвених мрежа како би
заинтересовао што већи број кандида за упис на студије историје. Наставници и сарадници
Департмана за историју планирају објављивање радова у домаћим и међународним
стручним часописима, као и објављивање монографија и унивезитетских уџбеника.
Департман за комуникологију и новинарство
Дисеминација, популаризација и промоција Департмана за комуникологију и новинарство
планиране су кроз бројне активности: учешће на домаћим и међународним научним
скуповима, промоција департманског часописа Media Studies and Applied Ethics,
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публиковање радова у релевантним и референтним научним часописима и зборницима,
публиковање монографија и универзитетских уџбеника, итд., организовање трибина и
округлих столова на релевантне друштвене теме. Департман планира да популаризује
своје научне резултате и активности путем друштвених мрежа и факултетског блога.
Департман за немачки језик и књижевност
Поред дисеминације резултата научноистраживачког рада Департмана на научним
скуповима, планира се и њихова популаризација кроз Блог Филозофског факултета и
друштвене мреже са циљем привлачења што већег броја младих истраживача. У оквиру
интерног пројекта планирано је писање прилога за Блог Факултета и друштвене мреже,
промоција студијског програма кроз посете средњим школама у Нишу и Србији,
организација такмичења ученика средњих школа из немачког језика, организација Дана
Департмана кроз сусрете са наставницима немачког језика из региона, медијски наступи.
Департман за педагогију
Резултати истраживања са интерног пројекта биће ставњени у функцију унапређења
студијског програма ОАС педагогије и тиме ће позитивно утицати на квалитет студијског
програма педагогије. Дисеминација и популаризација осталих истраживачких резултата,
као и промоција Департмана за педагогију планиране су кроз бројне активности: учешће
на домаћим и међународним научним скуповима, публиковање радова у релевантним и
референтним научним часописима и зборницима, публиковање монографија и
универзитетских уџбеника, итд. У циљу привлачења што већег броја младих истраживача,
Департман планира да популаризује своје научне резултате и активности путем
друштвених мрежа и факултетског блога.
Департман за психологију
Дисеминација, популаризација и промоција Департмана за психологију планиране су кроз
бројне активности: учешће на домаћим и међународним научним скуповима,
публиковање радова у релевантним и референтним научним часописима и зборницима,
публиковање монографија и универзитетских уџбеника. Биће настављен рад на
организовању, као и учествовање у јавним догађајима посвећеним актуелним
психолошким проблемима, организација предавања, семинара и трибина. Пред тога,
дискусионе групе и предавања су планиране (једном месечно) понедељком од 19.00-20.30
(у првом семестру) и уторком у другом семестру, у истом термину, као део активности рада
ЛПИ и у оквиру Интерног пројекта.
Департман за социологију
Дисеминација резултата научноистраживачког рада и промоција Департмана за
социологију одвијаће се кроз више активности: учешће на домаћим и страним научним
скуповима, предавања професора по позиву, публиковање и промоцију монографија
наставног особља Департмана за социологију, јачање и промоцију часописа Годишњак за
социологију, објављивање зборника са научних скупова и округлих столова, писање
блогова на сајту Факултета и друштвеним мрежама, промоцију социологије кроз посете
средњим школама у Нишу и Србији, организацију такмичења ученика средњих школа из
социологије, организацију Недеље Департмана и медијске наступе. Посебно ваља
издвајити дисеминацију резултата интерног пројекта Департмана за социологију Корак ка
професионализацији социологије 2: анализа потреба за професијом путем округлог стола са
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кључним интересним групама (послодавцима, представницима релевантних
министарстава, Националог савета за високо образовање, невладиних удружења) и кроз
интерактивну платформу - професија социолог (која треба да буде постављена на
интернет страници Српског социолошког друштва).
Департман за социјалну политику и социјални рад
Наставно особље Департмана планира објављивање радова у референтним домаћим и
страним часописима, као и зборницима са домаћих и међународних научно-стручних
скупова. Наставиће се и са спровођењем активности у оквиру Интерног пројекта,
учествовањем у јавним догађајима посвећеним актуелним проблемима из области
социјалне политике и социјалног рада, а резултати научноистраживачког рада биће
популаризовани и путем друштвених мрежа и факултетског блога. Планирана је
промоција студијског програма у средњим школама у Србији, као и Недеља Департмана на
Филозофском факултету у Нишу у оквиру које ће бити организована такмичења ученика
средњих школа.
Департман за српску и компаративну књижевност
Заједно са Департманом за српски језик, у оквиру студијског програма Србистика,
Департман за српску и компаративну књижевност промовише и популарише резултате
свог рада на више начина: (1) У оквиру Недеље Србистике низом радионица за будуће
бруцоше, електронским интерактивним такмичењем за матуранте, трибинама о
књижевности и српском језику које се углавном одржавају у инстистутима, културним
центрима, библиотекама и школама. (2) У оквиру Светосавске академије и Дана матерњег
језика низом активности које презентују рад наставника, сарадника и студената
Србистике, те у оквиру којих се учесници награђују за постигнуте научне резултате. (3)
Путем електронских часописа, блогова и друштвених мрежа (странице студијског
програма) (4) Департман за српску и компаративну књижевност научне резултате
публикују у часопису Philologia Mediana (М51) који излази више од десет година, у домаћим
научним часописима категоризованим највишом категоријом (М24), у међународним
научним часописима, путем зборника радова са научних скупова у организацији
Департмана за српску и компаративну књижевност. (5) Наставници и сарадници
Департмана учествују у жиријима за доделу најзначајнијих књижевних награда и на
разним литерарним конкурсима и републичким смотрама ученика у организацији
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. (6) Наставници и сарадници
департмана учествују у организацији и реализацији бројних књижевних манифестација и
колонија, књижевних вечери, трибина, радионица на Филозофском факултету и у сарадњи
са другим образовним институцијама и институцијама културе.
Департман за српски језик
У циљу дисеминације, промоције и популаризације резултата рада Департмана за српски
језик планиране су следеће активности: учешће на домаћим и међународним научним
скуповима; објављивање радова у домаћим и страним часописима; организација Недеље
Србистике, у оквиру које се организује такмичење из области српског језика и
књижевности за ученике средњих школа; радионице из различитих области проучавања
српског језика за ученике гимназија и средњих школа у Нишу и региону; писање
научнопопуларних текстова за Блог Филозофског факултета; промоција на друштвеним
мрежама са циљем да се привуче што већи број будућих студената и сл.
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Департман за филозофију
Дисеминација, промоција и популаризација резултата Департмана за филозофију се у
наредном периоду планира преко: годишњака Департмана за филозофију, радова
објављених у домаћим и међународним часописима, монографија, учешћа на
клонференцијама и објављивања у зборницима са конференција, одржавањем округлих
столова и трибина где ће се успоставити и дијалог са широм јавношћу о питањима од
значаја за заједницу.
Департман за француски језик и књижевност
Дисеминација, популаризација и промоција Департмана за француски језик и књижевност
планиране су кроз бројне научне садржаје: учешће на домаћим и међународним стручним
скуповима, објављивање радова у референтним часописима и зборницима, публиковање
монографија итд. У циљу привлачења што већег броја младих, Департман планира да
популаризује своје научне резултате путем друштвених мрежа и факултетског блога.
Центар за стране језике
Поред дисеминације резултата научноистраживачког рада Центра за стране језике на
научним скуповима и објављивањем научних публикација, Центар организује више
курсева учења страног језика за грађане, има Лекторат за грчки језик и издаје сертификате
о знању страног језика. Осим тога, Центар организује курсеве учења немачког језика на
почетном и продужном нивоу. У плану су курсеви усавршавања наставника страних језика
као и семинари за наставнике основних и средњих школа. Центар активно ради на
популаризацији својих активности преко друштвених мрежа и факултетског блога.
Семинар који је планиран за фебруар 2020. године јесте Могућности хибридне наставе у
учењу енглеског језика. Програм је одобрио Завод за унапређење образовања и васпитања
Републике Србије и уврштен је у каталог програма под редним бројем 881, категорисан
као програм К2 (компетенције за поучавање и учење) из приоритетне области П1
(унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба
информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног
процеса).

8) Издавачка и библиотечка делатност:
Департман за англистику
Ана Коцић Станковић, An Introduction to African American Studies, уџбеник за ОАС
англистике (2020)
Владимир Јовановић, уџбеник за предмет Енглески језик у употреби (2020)
Љиљана Јанковић (уредник), Друштво живих преводилаца (Live Translators Society),
превод студентских хорор прича са енглеског на српски језик у оквиру предмета Језички
огледи: превођење са енглеског на српски језик (2020)
Љиљана Јанковић, уџбеник-приручник Contemporary English 7: English to Serbian
Translation (2020)
Љиљана Јанковић, уџбеник-приручник Contemporary English 7: Grammar and Use of English
(2020)
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Љиљана Михајловић, Љиљана Марковић, Соња Дикс Стојановић, уџбеник-приручник
Contemporary English 1: Use of English 1 (2020)
Љиљана Михајловић, Љиљана Марковић, Соња Дикс Стојановић, уџбеник-приручник
Contemporary English 1: Use of English 2 (2020)
Милица Радуловић, Љиљана Михајловић, Љиљана Марковић, уџбеник-приручник
Contemporary English 2: Use of English 2 (2020)
Нина Лазаревић, уџбеник-приручник за наставнике (2020)
Данијела Петковић, монографија, The Critical Aspects of neo-Victorian Fiction (2020)
Данијела Петковић (уредник), The Harper and Other Tales: English Students’ Short Stories for
Children and Young Adults, збирка студентских кратких прича насталих у оквиру предмета
Модерна англофона проза за децу и младе (2020)
Љиљана Михајловић, Милица Радуловић, уџбеник-приручник Contemporary English 2: Use
of English 1 (2020)
Биљана Мишић Илић и Весна Лопичић (ур.), Зборник радова са конференције Језик,
књижевност, контекст, језичка и књижевна истраживања (2020)
Департман за историју
Јасмина Шаранац Стаменковић, Сукцесија на византинском престолу – Абдикација цара
Исака I Комнина у корист Константина Дуке (оквирни наслов) ( новембар/децембар
2020)
Ирена Љубомировић, Провинција Средоземна Дакија (2020)
Милош Ђорђевић, Српски рудници и акционарска удружења у 18. веку (2020)
Дејан Антић, Врањске банке између два светска рата (1918-1941) (2020)
Департман за комуникологију и новинарство
Media Studies and Applied Ethics, часопис Департмана за комуникологију и новинарство
(главни и одговорни уредник Марија Вујовић), (два броја у 2020. години)
Марија Вујовић, Фотографија у медијима, монографија (2020)
Ивана Стојановић Прелевић, Филозофија медија: Прагматичка и аксиолошка
истраживања, монографија (2020)
Департман за немачки језик и књижевност
Наставници и сарадници Департмана планирају публиковање радова који су резултат
рада на интерном пројекту у неком од домаћих или међународних часописа: Philologia
mediana, Facta Universitat Series Linguistics, Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and
Teacher Education, и други.
Департман за педагогију
Годишњак за педагогију, научни часопис Департмана за педагогију и Филозофског
факултета у Нишу (главни и одговорни уредник Зоран Станковић), (два броја у 2020.
години).
Наставници и сарадници Департмана за педагогију планирају публиковање радова који су
резултат рада на Интерном пројекту Департмана у Годишњаку за педагогију. Наставници и
сарадници Департмана за педагогију планирају публиковање својих радова у више
домаћих и међународних часописа: Теме, Facta Universitatis: Sport and Physical Education,
Paedagogica Historica, Didactica Slovenica - Pedagoška obzorja, Педагогија, Настава и
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васпитање, Иновације у настави, Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and Teacher
Education, и други.
Марија Јовановић, уџбеник Основи дидактике (2020)
Драгана Јовановић, монографија Теоријске основе лидерства у образовању (2020)
Зоран Станковић: Образовни софтвер: Методички поступци израде и варијанте креирања
- Помоћни уџбеник – Практикум из Образовне технологије (2020)
Марија Марковић, монографија Вршњачко насиље у школи (2020)
Јелена Максимовић и Јелена Османовић, уџбеник Статистички тестови у педагошким
истраживањима (2020)
Бисера Јевтић, монографија Вредносни систем младих у ери глобализације - проблеми и
перспективе (2020)
Департман за психологију
Зборник радова са XV конференције Дани примењене психологије
Књига апстракта са XVI конференције Дани примењене психологије
Годишњак за психологију - часопис
Часопис Психологија (М23, реферисан на SSCI листи) издаје Друштво психолога Србије, али
су уредник часописа и више чланова редакције са Филозофског факултета. Овај часопис
излази 4 пута годишње, те се планира издавање четири броја часописа, те континуирано
објављивање новоприхваћених радова у OnlineFirst формату преко целе године.
Монографије:
Небојша Милићевић, Пикасова Герника – естетски доживљај генезе уметничког дела
(2020)
Душан Тодоровић, Односи организације и појединца: ка интегративном приступу у
разматрању организационог понашања (2020)
Татјана Стефановић Станојевић, Партнерски односи и љубав, Дата Статус, Нови Сад (2020)
Мирослав Комленић, Награда и казна (2020)
Vladimir Hedrih, Saime Ozcurumez, Camellia Hancheva (eds.). Integrating immigrants, best
approaches and practices. Књига је у фази планирања и у току су преговори око тога ко ће
бити издавач.
Департман за социологију
Планиране монографије и зборници:
Сузана Марковић Крстић. Становништво у друштвеном контексту, крај 2020. године,
Ниш: Филозофски факултет,
Љубиша Митровић. Демографска обнова Србије. Ниш: Огранак САНУ у Нишу, Филозофски
факултет у Нишу, 2020.
Професионализација социологије: анализа потреба за професијом (зборник), децембар
2020.
Милош Јовановић. Хегемонија, докса и здрав разум: три огледа из Србије; Филозофски
факултет у Нишу, јун 2020.
Јелена Петковић. Култура и савремено друштво. Ниш: Филозофски факултет у Нишу, 2020.
Друштвене науке, јавне политике и привредни развој Србије - зборник саопштења са
научног скупа са међународним учешћем Традиција, модернизација, идентитети XI.
Часописи:
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Годишњак за социологију, планирано време предаје приређеног часописа на техничку
обраду и припрему за објављивање: број 2. за 2019. годину: 30.12.2019; број 1 за 2020.
годину: 30.6.2020; број 2. за 2020. годину: 30.12.2020.
Осим претходног, планира се публиковање појединачних радова и у другим научним
часописима и зборницима на основу резултата добијених из истраживања на пројекту
Корак ка професионализацији социологије 2: анализа потреба за професијом, из базе
података 9. рунде Европског друштвеног истраживања, као и на основу резултата са
пројекта Традиција, модернизација и национални идентитет у Србији и на Балкану у
процесу европских интеграција.
Планирани појединачни радови у часописима:
Сузана Марковић Крстић и Лела Милошевић Радуловић (2020), Квалитет високог
образовања из перспективе студената Универзитета у Нишу, часопис Facta Universitatis,
Series: Philosophy, Sociology, Psychology and History.
Лела Милошевић Радуловић и Сузана Марковић Крстић (2020), Образовне аспирације
студената Универзитета у Нишу, часопис Социолошки преглед.
Сузана Марковић Крстић и Лела Милошевић Радуловић (2020), Социјално порекло
студентске омладине и избор студијских програма факултета Универзитета у Нишу,
часопис Теме.
Департман за социјалну политику и социјални рад
Лела Милошевић Радуловић, Драгана Стјепановић Захаријевски, Сузана Марковић Крстић,
Гордана Ђигић (ур.) (2020) Зборник радова са међународне конференције Јачање
капацитета основних академских студија социјалне политике и социјалног рада (одржане
20. септембра 2019. године).
Наставници и сарадници Департмана планирају публиковање својих радова у научним
часописима: Теме, Годишњак за педагогију, Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and
Teacher Education и др.
Департман за српску и компаративну књижевност
Публиковање 10. и 11. броја часописа Philologia Mediana.
Публиковање шестог броја међународног часописа Исходишта / Originations (издавачи:
Филозофски факултет Универзитета у Нишу – Западни универзитет у Темишвару – Савез
Срба у Румунији).
Публиковање тематског зборника Обичаји у култури Срба и Бугара (издавачи: Филозофски
факултет Универзитета у Нишу – Универзитет „Свети Ћирило и Методије“ у Великом
Трнову)
Публиковање зборника радова са националног научног скупа Књижевно дело Рада
Драинца – ново читање одржаног 26. и 27. августа 2019. године у организацији Огранка
Српске академије наука и уметности у Нишу, Народне библиотеке „Раде Драинац“ у
Прокупљу и Филозофског факултета у Нишу (Департмана за српску и компаративну
књижевност).
Снежана Божић (ауторске публикације): Књижевност у савременом васпитно-образовном
контексту, методичка монографија (2020), Читалац и текст у савременој настави,
хрестоматија за студенте МАС (2020/21), Методика наставе књижевности - практикум
(уџбеник, 2020/21); приређивачки рад: Збирка најбољих методичких припрема са конкурса
2018/2019. године (са проф. др Снежаном Милосављевић Милић и проф. др Марином
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Јањић), коауторски: Дневник праксе у настави српског језика и књижевности (са проф. др
Марином Јањић и мср Александром Новаковићем);
Мирјана Бојанић Ћирковић: монографска публикација о делу Милорада Павића (Ниш:
Филозофски факултет, 2020).
Јелена Јовановић: Монографија из области наратологије (о фокализацији и оквирима)ауторска публикација; Зборник радова о савременој српској поезији (уредник)
Снежана Милосављевић Милић (ауторске публикације): Методолошки хоризонти,
хрестоматија за студенте МАС (2020); Тумачење књижевног дела, уџбеник (2020).
Весна Станојевић, Кристина Митић, Вештина писања. Вежбанка II (Септембар 2020)
Кристина Митић, Фолклорни подтекст П (Март 2020)
Данијела Поповић Николић: Тихомир Р. Ђорђевић и српски фолклор (2020)
Департман за српски језик
Годишњак за српски језик бр. 18. 2020. Ниш: Филозофски факултет.
Зборник у част проф. др Јордане Марковић (још увек нема коначан назив). 2020. Ниш:
Филозофски факултет.
Обичаји у култури Срба и Бугара. 2020. Ниш: Филозофски факултет, Велико Трново:
Универзитет „Свети Ћирило и Методије“.
Исходишта 6. 2020. Ниш: Филозофски факултет, Темишвар: Западни универзитет.
Вукић, Маја. 2020. Комбиновање везника и невезничких речи у савременом српском језику
(уџбеник, уредник: Ивана Митић). Ниш: Филозофски факултет.
Илић, Мирјана, Александра Јанић. 2020. Увод у лексикологију српског језика: теоријски
основи и вежбања, помоћни уџбеник. Ниш: Филозофски факултет.
Марковић, Јордана, Маја Вукић, Александра Јанић. 2020. Правописна и друга језичка
вежбања, практикум. Ниш: Филозофски факултет.
Станковић, Бранимир. Основи прагматике. 2020. Ниш: Филозофски факултет.
Трајковић, Татјана, Јордана Марковић. 2020. Дијалекатска хрестоматија српског језика
(текстови и карте). Ниш: Филозофски факултет.
Департман за филозофију
Нови број Годишњака департмана за филозофију (2020)
Бојан Благојевић, Етика и политика пресократског периода, Ниш: Филозофски факултет
(2020)
Департман за француски језик и књижевност
Иван Јовановић, Наташа Игњатовић, Éléments de l’analyse du discours et de la linguistique
textuelle pour les apprenants de FLE, Филозофски факултет, Ниш, децембар 2020.
Никола Бјелић, Драмско стваралаштво Ерик-Емануела Шмита, монографија планирана за
2020-2021.
Нермин Вучељ, Француска култура: језик, друштво и духовност кроз епохе. монографија
планирана за 2020.
Наташа Живић, Philologia Mediana – 2020. године (Наслови књижевних дела: превод са
француског на српски језик)
Центар за стране језике
Симовић, Весна. 2020. Књижевни текст у настави страних језика, монографија. Ниш:
Филозофски факултет.
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Цветковић, Тања. 2020. Енглески језик за студенте филологије, уџбеник. Ниш:
Филозофски факултет.

9) Планиране публикације по категоријама
Категорија
М11
М12
М13
М14
М15
М16
М17
М18
Укупно М10
М21а
М21
М22
М23
М24
М25
М26
М27
М28а
М28б
29а
29б
29в
Укупно М20
М31
М32
М33
М34
М35
М36
Укупно М30
М41
М42
М43
М44
М45
М46
М47
М48

Број радова
1
0
3
63
0
0
0
2
69
0
1
3
27
34
0
1
3
0
0
1
1
1
74
0
0
62
86
0
2
153
0
26
2
12
31
1
0
0
32

Категорија
М49
Укупно М40
М51
М52
М53
М54
М55
М56
М57
Укупно М50
М61
М62
М63
М64
М65
М66
М67
М68
М69
Укупно М60
М71
Укупно М70
Укупно радова

Број радова

У Нишу, 4. 12. 2019. године

6
80
60
30
27
7
3
4
1
130
1
0
24
25
0
1
0
0
0
47
5
5
1115

_____________________________________
проф. др Душан Стаменковић
Продекан за научноистраживачки рад
Филозофског факултета
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