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1. РАД ОРГАНА ФАКУЛТЕТА
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу је образовна и научна
високошколска установа са својством правног лица у саставу Универзитета у
Нишу. У оквиру своје делатности Факултет организује и изводи основне
струковне и

академске студије, мастер академске

студије, докторске

академске студије и друге облике студија за иновацију знања, стручног
оспособљавања и усавршавања у научној области физичко васпитање и
спорт. Факултет организује и друге послове, који су у функцији његове
делатности у складу са законом и Статутом.
Факултет доноси Годишњи план рада са дефинисаним задацима и
роковима.

Активности органа управљања
Савет Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу разматраће
Извештај о раду Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу за
2019./2020. годину и Годишњи план рада Факултета спорта и физичког
васпитања у Нишу за 2020./2021. годину до краја календарске 2020. године.
Планира се да почетком 2021. године (а најкасније до априла) Савет
Факултета разматра и усвоји Извештај о финансијском пословању Факултета
за 2020. годину, као и Финансијски план за календарску 2021. годину.
Према потреби, Савет Факултета током школске године 2020./2021.
године усвајаће акте који су у вези са финансирањем наставно-научног рада,
контроле квалитета, студентског стандарда и других делатности, које су од
значаја за рад Факултета, као и остале акте за несметано функционисање
рада Факултета. Поред тога одлучиваће о коришћењу средстава Факултета за
инвестиције.
Активности органа пословођења

Функцију декана Факултета обављаће проф. др Милован Братић, а
функције продекана - проф. др Мирсад Нуркић (продекан за наставу), проф.
др Томислав Окичић (продекан за финансије), проф. др Небојша Ранђеловић
(продекан за квалитет и развој) и проф. др Ненад Стојиљковић (продекан за
науку и међународну сарадњу).
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Надлежности Декана:
 представља и заступа факултет у земљи и иностранству;
 стара се о законитости рада на Факултету;
 стара се о примени Статута и других општих аката факултета;
 стара се о извршавању одлука органа факултета;
 наредбодавац је за извршење финансијског плана факултета;
 председник је Наставно-научног и Изборног већа;
 председник је Колегијума факултета;
 организује рад Факултета у складу са законом и одлукама органа
факултета;
 доноси акте факултета из своје надлежности;
 образује сталне и повремене комисије и друга помоћна тела из
своје надлежности;
 потписује дипломе и додатке дипломи стечене на факултету;
 стара се о радној дисциплини и изриче дисциплинске мере;
 доноси и спроводи одлуке о радним односима у складу са законом
и другим прописима;
 декан учествује у раду Савета факултета, без права гласа;
 одлучује о службеним путовањима;
 одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима
наставника, сарадника и осталих запослених на факултету, у
складу са законом.
Ако декан нађе да општи акт, одлука Савета или другог органа није у
складу са Законом или Статуом, упозориће Савет или други надлежни орган
на незаконитост акта; ако надлежни орган и после упозорења остане при
свом ставу, декан је дужан да обустави од извршења такав акт и одлуку и у
року од 3 дана извести надлежни орган управе и тражи примену мера
заштите законитости; ако у законском року надлежни орган управе не донесе
одлуку, обустављени општи акт, односно одлука може се применити.
Декан и колегијум Факултета ће у наредном периоду реализовати
активности које ће бити усмерене ка даљем развоју Факултета. Најбитније
активности у том циљу биће:
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а) Унапређење постојећих просторних капацитета;
б) Евентуалне измене

и допуне предатих студијских програма за

реакредитацију;
в) Сарадња са различитим установама важним за функционисање
факултета.
а) Руководство Факултета наставиће активности са циљем да Факултет
прошири своје просторне капацитете и на тај начин смањи своје материјалне
издатке за коришћење простора. Факултету и даље, као и у претходном
периоду,

недостаје

одговарајући

простор

за

квалитетну

реализацију

студијских програма на свим нивоима студија. У вези са тим, континуирано
чине се напори да се положај факултета сагледа у погледу простора, како у
одговарајућим

органима

Републике Србије,

тако

и

органима

локалне

заједнице. И ове школске године, као и у току претходних, чиниће се напори
у том правцу.
б) Факултет је у предвиђеном року предао захтеве за реакредитацију
постојећих студијских програма, па се у наредном периоду очекује потврда и
одлуке НАТ о акредитацији студијских програма за које су предати захтеви
или евентуална измена и допуна постојећих недостатака.
в) Декан и колегијум посветиће пажњу и даљем ширењу међународне
сарадње са сродним високошколским установама у региону, Европи и свету,
као и сарадње са домаћим академским и другим институцијама од интереса
за Факултет, са

циљем

унапређења наставе, олакшавања мобилности

студената и наставника, и реализације научних и стручних пројеката. Након
анализе постојећих уговора о сарадњи, биће продужени они уговори којима је
истекло време на које су склопљени. Биће потписани уговори о академској
сарадњи са институцијама са којима су већ обављени прелиминарни
разговори, као и са новим институцијама са којима већ постоје неки видови
сарадње. Наставиће се са промоцијом мобилности студената, наставника и
сарадника факултета, комплетирањем података и информација на сајту
факултета на српском и на енглеском језику, рачунајући и сарадњу
Универзитета у Нишу. Наставиће се неговање и учвршћивање успостављене
сарадње са спортским организацијама и спортским клубовима града Ниша и
околних региона. Наставиће се и сарадња са основним и средњим школама
које служе као наставне базе у којима студенти факултета обављају стручно6

педагошку праксу и у вези са тим потписаће се нови уговори за стручну
праксу студената.

Рад стручних органа Факултета
У наредном периоду наставиће се активности на унапређењу квалитета
рада стручних органа факултета важних за све делатности и активности,
нарочито оних важних за акредитацију, евалуацију и контролу квалитета, а
на начин који је у складу и са општом друштвеном ситуацијом.
У 2020./2021. години, рад Наставно-научног већа биће организован
динамиком

која

је

била

и

у

претходном

периоду

а

уколико

буде

потребно,организоваће се и више седница Наставно-научног већа током
сваког месеца како би се ажурно и на време доносиле све битне одлуке.
Наставно научно веће, поред послова који су утврђени Законом и Статутом
факултета и у наредном периоду доносиће и друге одлуке, мере, поступке и
сл. у оквиру својих надлежности:


потребна акта за организовање свих облика студија;



одлуке и мере за подстицање изразито успешних и даровитих
студената;



предлоге

о

питањима

о

којима

одлучује

Савет

факултета,

Друштвено- хуманистичко веће Универзитета у Нишу и Сенат
Универзитета у Нишу;
Изборно веће факултета одржаваће седнице, по потреби, поштујући
динамику конкурса за избор у наставна звања. Поступак за избор и
наставника и сарадника покретаће се у складу са законом. Конкурси ће се, у
складу са правним актима, расписивати најкасније 6 месеци пре истека рока
на који је наставник/сарадник биран. Доносиће одговарајуће оцене везане за
избор кандидата, које ће заједно са предлозима за избор прослеђивати
Друштвено- хуманистичком већу и Сенату Универзитета у Нишу на
одлучивање.
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2. АКТИВНОСТИ

У

ОКВИРУ

НАСТАВНО-ОБРАЗОВНЕ

ДЕЛАТНОСТИ
Наставно особље
У школској 2020./2021. години за реализацију наставе на предметима
свих студијских програма биће распоређено укупно 42 наставника и
сарадника од којих: 25 редовних професора, 5 ванредних професора, 12
доцената, 1 асистент, као и 10 истраживача приправника (студената
докторских студија) са пуним радним временом. Са непуним радним
временом биће ангажовано више наставника са других високошколских
установа. Број извршилаца са одговарајућим звањем ће се мењати у складу
са расписаним и окончаним конкурсима за избор у наставна знања.
Декан и колегијум факултета наставиће да финансијска средства
усмеравају на развој сопственог научног и наставног подмлатка кроз стручно
усавршавање, завршавање докторских студија и докторских дисертација,
публикацију резултата истраживања, учешће на научним скуповима и друго.
За

извођење наставе

на

појединим

предметима

основних,

мастер

и

докторских студија за уже научне области/предмете за које факултет нема
компетентних наставника ангажоваће се само неопходни наставници других
високошколских

установа.

Ангажовање

наставника

са

других

високошколских установа је привремено решење за покривеност наставе до
оспособљавања сопствених кадрова где год је томогуће.

Студијски програми
У школској 2020./2021. години на Факултету ће се реализовати настава
на следећим акредитованим студијским програмима на којима ће бити
распоређени и ангажовани наставници исарадници:


Студијски програм Основних струковних студија, спорт, за
30 студената, траје 3 године (6 семестара) са 180 ЕСПБ бодова
(српски и енглески; класично и студирање на даљину);



студијски програм Основних академских студија, физичко
васпитање и спорт, за 195 студената, траје 4 године (8
8

семестара) са 240 ЕСПБ бодова;


студијски програм Мастер академских студија, физичко
васпитање и спорт, за 150 студената, траје 1 годину (два
семестра) са 60 ЕСПБ бодова;



студијски програм Мастер академских студија, физичко
васпитање и спорт – студије на даљину, за 48 студената,
траје 1 годину (два семестра) са 60 ЕСПБ бодова;



студијски програм Мастер академских студија, физичко
васпитање, физичка активност и здравље, за 25 студената,
траје 1 годину (два семестра) са 70 ЕСПБ бодова
студијски програм Докторских академских студија, спортске
науке, за 10 студената, траје 3 године (6 семестара) са 180
ЕСПБ бодова;

Одбрана докторских дисертација
Планира се одбрана докторских дисертација чије пројекте је усвојило
Наставно- научно веће у претходним школским годинама, (по Закону о
Универзитету и Закону о високом образовању) уколико буду завршене и ако
буду испуњени сви услови у складу са правним актима Факултета и
Универзитета у Нишу.
Рб. Кандидат

Назив теме

1.

„ПОСТУРАЛНИ СТАТУС И ТЕЛЕСНИ САСТАВ ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Стефан Ђорђевић

УЗРАСТА“
«ЕФЕКТИ ПРОГРАМИРАНОГ ТРЕНИНГА НА МОТОРИЧКЕ
Катарина Нејић
СПОСОБНОСТИ ОДБОЈКАША»
„ЕФЕКТИ ПРОГРАМА АКРОБАТИКЕ НА ФИТНЕС КОМПОНЕНТЕ
Марија Милетић
АДОЛЕСЦЕНТАТА“
„ЕФЕКТИ ФИЗИЧКОГ ВЕЖБАЊА НА ПРОМЕНЕ МОТОРИЧКИХ
Милан Митић
СПОСОБНОСТИ И ТЕЛЕСНОГ САСТАВА ОДРАСЛИХ ОСОБА СА
ИНТЕЛЕКТУАЛНОМ ОМЕТЕНОШЋУ“
„ЛИТЕРАРНА ДОМИНАНТНОСТ, ПРОМЕНЉИВОСТ МИШИЋНЕ
Ивана Петровић
СИЛЕ
И
АКТИВАЦИЈА
МОТОРНИХ
ЈЕДИНИЦА
КОД
УНИЛАТЕРАРНИХ И БИЛАТЕРАЛНИХ СПОРТОВА“
Марко Јездимировић „ПАРАМЕТРИ ФИЗИЧКОГ ФИТНЕСА ФУДБАЛЕРА: РАЗЛИКА
ИЗМЕЂУ АКТИВНОГ И ПАСИВНОГ ПРЕЛАЗНОГ ПЕРИОДА“
Михајло Голубовић „МИШИЋНИ ПОТЕНЦИЈАЛ, ТЕЛЕСНА КОМПОЗИЦИЈА И
СПЕЦИФИЧНЕ
ФИТНЕС
СПОСОБНОСТИ
ПРИПАДНИКА
СПЕЦИЈАЛНИХ ЈЕДИНИЦА“
„ЕФЕКТИ ПИЛАТЕСА СА ЛОПТОМ НА ТЕЛЕСНУ
Ашраф Аболала
КОМПОЗИЦИЈУ,
ФУНКЦИОНАЛНУ
ПОКРЕТЉИВОСТ
И
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МИШИЋНИ ФИТНЕС АДОЛЕСЦЕНАТА“

9.

Ивана Петровић

10. Анђела Ђошић
11. Ненад Ђорђевић
12. Владимир Савић
13

Ивана Арсић

14

Јасмин Грачанин

15

Никола Утвић

„ЛАТЕРАЛНА ДОМИНАНТНОСТ, ПРОМЕНЉИВОСТ МИШИЋНЕ
СИЛЕ И АКТИВАЦИЈА МОТОРНИХ ЈЕДИНИЦА КОД
УНИЛАТЕРАЛНИХ И БИЛАТЕРАЛНИХ СПОРТОВА“
„ФИТНЕС
ПАРАМЕТРИ
И
АНТРОПОМЕТРИЈСКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕКОМЕРНО УХРАЊЕНИХ И ГОЈАЗНИХ
ДЕЧАКА“
„ЕФЕКТИ РАЗЛИЧИТИХ МОДЕЛА ПЛЕСНОГ ПРОГРАМА НА
ПРОМЕНЕ ПАРАМЕТАРА МОТОРИЧКОГ ФИТНЕСА ДЕЦЕ“
„МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ
И
ОСОБИНЕ ЛИЧНОСТИ
АДОЛЕСЦЕНАТА СПОРТИСТА И НЕСПОРТИСТА“
„ЕФЕКТИ
ПРОГРАМА
ШКОЛСКОГ СПОРТА
КОД
ДЕЦЕ
РАЗЛИЧИТОГ НИВОА УХРАЊЕНОСТИ“
„ЕФЕКТИ ВЕЖБИ У ВОДИ КОД МЛАДИХ ОСОБА СА ДАУНОВИМ
СИНДРОМОМ“
„ЕФЕКТИ ПРИМЕНЕ ЕЛЕМЕНАТА СПОРТОВА ОСОБА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА“

Семинари и стручна усавршавања
У току 2020./2021. године наставници Факултета држаће следеће
семинаре стручног усавршавања наставника разредне наставе, наставника
предметне наставе у основним школама, васпитача и стручних сарадника:

ПРИМЕНА ИКТ У НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
Каталошки број програма:1013
Аутори семинара: Ратко Станковић, доктор наука физичке културе,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Александар Игњатовић,
доктор наука физичке културе, Факултет педагошких наука, Универзитет у
Крагујевцу;

Небојша

Стојановић,

професор

физичког

васпитања,

Медицинска школа „Др Миленко Хаџић„ Ниш;
Реализатори семинара: Александар Игњатовић, доктор наука физичке
културе, Факултет педагошких наука, Универзитет у Крагујевцу; Небојша
Стојановић, професор физичког васпитања, Медицинска школа „Др Миленко
Хаџић„ Ниш; Звездан Савић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта
и физичког васпитања у Нишу; Саша Бубањ, доктор наука физичке културе,
Факултет спорта и физичког васпитања уНишу;
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање дигиталних компетенција ученика и
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наставника

и

употреба

информационо-комуникационих

технологија

у

реализацији образовно-васпитног процеса.
ПРИМЕНА МОДЕЛА АКТИВНОСТИ У ПРИРОДИ У САВРЕМЕНОЈ
НАСТАВИ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА
Каталошки број програма:1008
Аутори семинара: Звездан Савић, доктор наука физичке културе,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Никола Стојановић, доктор
наука, физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања у
Нишу; Небојша Стојановић, Медицинска школа «Др Миленко Хаџић», Ниш
Реализатори семинара: Звездан Савић, доктор наука физичке културе,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу; Никола Стојановић, доктор
наука, физичко васпитање и спорт, Факултет спорта и физичког васпитања у
Нишу; Небојша Стојановић, Медицинска школа «Др Миленко Хаџић», Ниш;
Ратко Станковић, доктор наука физичке културе, Факултет спорта и
физичког васпитања у Нишу; Саша Бубањ, доктор наука физичке културе,
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области
планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа
методичких знања релевантних за циљеве и исходепредмета/области).
ИГРОМ ДО ПЛЕСА И ЗДРАВЉА
Каталошки број програма: 995
Аутори семинара: Славољуб Узуновић, доктор наука, Факултет спорта и
физичког васпитања; Предраг Стојковић, професор спорта и физичког
васпитања, Плесни клуб СПИН; Радмила Костић, доктор наука, Факултет
спорта и физичког васпитања;
Реализатори семинара: Славољуб Узуновић, доктор наука, Факултет
спорта и физичког васпитања; Предраг Стојковић, професор спорта и
физичког васпитања, Плесни клуб СПИН
Област: физичко васпитање
Компетенције: компетенције за уже стручну област
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Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области
планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа
методичких знања релевантних за циљеве и исходепредмета/области)
МОТОРИЧКО УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ
Каталошки број програма: 1011
Аутори

семинара:

Александра

Алексић-Вељковић,

доктор

наука,

Факултет спорта и физичког васпитања; Катарина Херодек, доктор наука,
Факултет спорта и физичког васпитања;
Реализатори семинара: Александра Алексић-Вељковић, доктор наука,
Факултет спорта и физичког васпитања; Катарина Херодек, доктор наука,
Факултет спорта и физичког васпитања; Слађана Станковић, доктор наука,
Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу;
Област: физичко васпитање
Компетенција: компетенције за поучавање и учење
Приоритетна област: Унапређивање компетенција наставника у области
планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа
методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)
Наставници факултета ће бити ангажовани на реализацији семинара
стручног усавршавања под називом „Кооперативни приступ у савременој
настави

физичког

и

здравственог

васпитања“

(каталошки

број

996),

„Стратегије за превенцију гојазности и неактивности код деце – примена
иновативних метода у настави физичког васпитања“ (каталошки број 1003)
чији је организатор Друштво педагога физичке културе Ниш, „Школска
спортска

гимнастика:

усавршавање

наставника

за

реализацију

новог

програма за олимпијски циклус“ (каталошки број 1018) чији је организатор
Друштво педагога физичке културе Београд.
Факултет ће и у 2020./2021. години организовати предавања за
наставнике и сараднике у склопу сталног процеса побољшања дидактичкометодичких

компетенција,

која

су

наставницима по звању и сарадницима.
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намењено

првенствено

млађим

Настава и испити
У јесењем семестру предавања ће бити организована из свих наставних
предмета у периоду од 01.10.2020. до 15.01.2021 године, и у пролећном
семестру у периоду од 18.02.2021. године до 31.05.2021. године по
распореду, који је саставни део Годишњег академског календара за школску
2020./2021. годину који је усвојило Наставно- научно веће Факултета.
Наставне активности вежби на предметима свих студија где су
предвиђене изводиће се по групама. Број група на обавезним предметима
кретаће се од 1 до 6, а на изборним предметима до две групе, зависно од
интересовања студената (у листама опредељења), а у складу са постигнутим
успехом у претходном школовању (за прву годину) или у претходним
годинама студија (за остале године). На овај начин ће се промовисати
квалитет претходног образовања, као мотив за већу могућност избора
предмета, који су понуђени.
Током целе школске године наставне активности ће се изводити према
јавно доступном (на сајту факултета и огласним таблама) распореду
(понедељак-петак/субота)

и

обавезама

које

проистичу

из

Закона

о

Универзитету и Закона о високом образовању. Наставници и сарадници своје
радне обавезе извршаваће у свим видовима наставе према Плановима
извођења наставе и према Одлукама Наставно-научног већа Факултета о
распоређивању наставника и сарадника на предметима свих студијских
програма и према Плановима извођења наставе које усваја Наставно-научно
веће Факултета пре почетка наставе на конкретном студијском програму.
Предвиђена настава и вежбе кориговаће се и прилагођавати сходно
препорукама

Министарства

просвете

науке

и

технолошког

развоја

и

Универзитета а у складу са поштовањем мера заштите од пандемије Covid19.
Настава ће се реализовати по плану који је истакнут на сајту и на
огласној табли Факултета. Одлуком колегијума сходно ситуацији сви предмети
ће бити реализовани у блок настави до испуњења предвиђеног плана. Прва
година ОАС редовно ће спроводити и вежбе и предавања. Друга, трећа и
четврта година ОАС, вежбе ће спроводити у блок настави а предавања online
постављена на страници предмета на сајту и преко електронских платформи.
Спровођење вежби ће се одржавати по групама не већим од 30 студената уз
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све мере сигурности. Број студената је ограничен и простором, такође
предвиђен препорукама горе поменутих институција.
Активна настава ће се и даље одвијати у просторијама Факултета спорта
и физичког васпитања, као и у објектима Спортског центра ''Чаир'' (велика
сала, мала сала, базен, стадион, атлетска стаза), у гимнастичкој сали
Гимнастичког клуба ''Ниш'', у спортској сали «Шивара», на теренима
Гимназије «Светозар Марковић», на тениским теренима ««Тениске академије
Живковић», на фудбалском терену «Железничар», спортски терени ОШ
«Душко Радовић», у основним и средњим школама града Ниша (стручнопедагошка пракса), као и на планини, реци или мору (теренска настава).
Продекан за наставу ће именовати менторе/координаторе студената за
сваку годину студијског програма основних академских студија. Ментори ће
помагати

студентима

у

процесу

студирања

давањем

правовремених

информација и биће спона између студената и продекана за наставу.
Настава на мастер студијама обављаће се неколико дана недељно, пре
свега четвртком, петком и суботом, углавном у просторијама у седишту
Факултета и наставним базама.
Настава на докторским студијама обављаће се четвртком, петком и
суботом у просторијама у седишту Факултета.
Испити из свих предмета свих студијских програма изводиће се у
следећим

испитним

роковима:

јануар,

март,

јун,

јул,

септембар,

октобар, односно у складу са Статутом, односно у складу са Законом о
високом

образовању, као и

у складу са одлукама или

препорукама

Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Одређени број испита
ће се, по потреби, и даље обављати пред комисијама. одређеним од стране
Декана Факултета.
Испити ће се обављати на начин који је предвиђен Статутом факултета и
Правилником о оцењивању. Завршни део испита на свим предметима свих
студијских програма (класично и студирање на даљину) обављаће се у
седишту факултета.

Остали облици наставе
Одредбом Статута факултета, предвиђено је да се студијски програми
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предмета на основним студијама, поред предавања и вежби остварују и:
семинарским радовима, стручном праксом, консултацијама, менторским
радом, интерактивном наставом, теренском наставом за предмете Скијање и
Активности у природи и на друге начине у сладу са плановима извођења
наставе. Припремиће се начини пријаве студената за стручну праксу, начин
вршења праксе, као и контрола и оцењивање и др.

Предавања по позиву
Због опште друштвене ситуације настале услед пандемије предавања по
позиву реализоваће се у складу са могућностима које су у складу са таквом
ситуацијом.

Инфодан
У 2020./2021. години, поред Информатора који ће бити јавно доступан
преко сајта Факултета, биће штампан и одговарајући пропагандни материјал
у циљу припреме и презентације студијских програма Факултета у оквиру
Инфо дана.
Млађи наставници, асистенти и најбољи студенти биће ангажовани на
пословима

информисања

потенцијалних

будућих

бруцоша

у

средњим

школама, пре свега региона, Ниша, Крагујевца, Пирота, Врања, Зајечара,
Лесковца, Прокупља, Крушевца, али и других места у региону према одлуци
колегијума Факултета. У просторијама Факултета, али и на другим погодним
просторима и местима, организоваће се видео-презентације и практична
демонстрација

неких

од

активности,

које

су

саставни

део

основних

академских и основних струковнихстудија.
Дан „отворених врата“ организиваће се 08. маја 2021. године.
Све ово биће реализовано у складу са општом друштвеном ситуацијом.

Наставно-научне јединице-катедре
У школскoj 2020./2021. години, сходно организационој шеми Факултета
наставиће да раде следеће катедре:



Катедра индивидуалних спортова 1 и 2, –предмета,
Катедра колективних спортова –предмета,
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Катедра друштвено – хуманистичких предмета,




Катедра медицинских предмета,
Катедра теоријско- методолошких предмета,



Катедра за примењену кинезиологију 1 и 2. – предмети.

Катедре ће наставити да обављају послове и активности из своје
надлежности предвиђене Статутом Факултета.
Надлежности већа катедри:
1.

разматра и одлучује о обављању наставног, научног и истраживачког

рада из области катедре;
2.

организује и анализира извођење предавања,

вежби, односно

консултација, семинара и других облика рада за остваривање студијских
програма;
3.

организује предавања и друге облике рада за остваривање програма

других облика студија;
4.

обавља послове који се тичу докторских дисертација у оквиру

надлежности утврђене законом и Статутом;
5.

предлаже програме свих нивоа студија, студија за иновацију знања и

стручног оспособљавања;
6.

предлаже

литературу

за

савлађивање

наставних

садржаја

и

припремање испита;
7.

прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о

њиховом раду и условима за напредовање;
8.

даје мишљење о радном ангажовању чланова катедре ван Факултета;

9.

доноси одлуку о усвајању извештаја и одобравању одбране мастер

рада, односно неусвајању извештаја о урађеном мастер раду;
10.
11.

даје мишљење на предлог тема за израду докторске дисертације;
предлаже

чланове

комисије

за

писање

извештаја

за

избор

наставника и сарадника;
12.

разматра

приговоре

на

извештаје

за

избор

наставника

и

сарадника;
13.

организује

међукатедарске

састанке

и

сарађује

са

сродним

катедрама других факултета спорта и физичког васпитања уземљи;
14.
15.

организује научне и стручне састанке;
организује

различите

облике
16

деловања

намењених

научном

усавршавању наставника, сарадника и студената и популаризацији науке
(семинари, трибине, клубови и др);
16.

предлаже сарадњу са истакнутим научницима и стручњацима;

17.

усваја и подноси годишњи извештај о раду катедре Наставно-

научном већу;
18.

обавља и друге послове предвиђене Статутом.
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3. АК Т И В Н О С Т И

У

ОК В И Р У

Н АУ Ч Н О - ИСТРАЖИВАЧКЕ

И

ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ
Научно-истраживачки

рад

у 2020./2021. години

одвијаће се по

усвојеном Плану и програму научно-истраживачког рада (припрема га
продекан за науку), у складу са одредбама Закона о високом образовању,
Закона о научноистраживачкој делатности, Статута Факултета, Статута
Универзитета, Етичког кодекса Универзитета у Нишу и Правилника о
етичком кодексу наставника, сарадника и ненаставног особља Факултета
спорта и физичког васпитања уНишу.
Научно-истраживачки рад Факултета одвијаће се кроз:
а. реализацију постојећих научноистраживачких пројеката одобрених од
стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике
Србије док траје њихово финансирање али и кроз реализацију других
истраживачких пројеката, који ће бити и ако буду одобрени у току
2020./2021. године, по новом конкурсном циклусу или пројеката који ће се
реализовати у сарадњи са локалном и другим заједницама;
б. индивидуална истраживања и публиковање резултата истраживања
наставника и сарадника факултета у часописима и зборницима;
в. презентацију резултата истраживања на научним скуповима у земљи
и иностранству;
г. издавачку делатност и публикације наставника и сарадника или
факултета;
д. израду и одбрану мастер радова и докторских дисертација;
ђ. организовање научних скупова;
е. организовање предавања, семинара и трибина;
ж. различите видове међународне сарадње, и др.
Факултет је 2017. године основао Канцеларију за научно-истраживачке
пројекте ради проширења научно-истраживачке делатности факултета, а њен
задатак је да и у овом периоду прати конкурсе научних истраживања и да
припрема неопходне конкурсне материјале.
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Научно-истраживачки пројекти у 2020/2021.
У 2020./2021. години наставиће се рад на пројектима одобреним од
стране Министарства просвете науке и технолошког развоја Републике
Србије који су још увек у току. Окончање пројеката требало би да буде
испраћено израдом научних радова и монографија, који су предвиђени
пројектима који у претходном периоду нису завршени. Тренутни пројекти
које финансира Министарство до краја године су:
На пројекту ''Биомеханичка ефикасност врхунских српских спортиста''
под руководством ред. проф. др Ратка Станковића (пројекат број ОИ 179019)
ангажовано је 18 сарадника.
На пројекту ''Разлике и утицаји максималне снаге мишића на густину
коштаног ткива између спортиста и неспортиста средњошколског узраста''
под руководством ред. проф др Саше Бубња (пројекат број ОИ 179024)
ангажовано је 6 сарадника.
На пројекту ''Физичка активност и фитнес компоненте старих људи'' под
руководством ред. проф др Саше Пантелића (пројекат број ОИ 179056)
ангажовано је 10 сарадника.
На наведеним пројектима ангажовано је четири инострана истраживача
- по један из Словеније, Хрватске, Белгије и Словачке.
У пројекту под називом ''Развој и интеграција технологија пројектовања
интелигентног

мехатроничког

интерфејса

за

примену

у

медицини

(HUMANISM)'' одобреног на Електронском факултету Универзитета у Нишу
(пројекат број ИИИ 44004) под руководством проф. др Бобана Веселића,
руководилац дела пројекта је проф. др Милован Братић, професор нашег
Факултета. На овом пројекту анжовано је још 3 сарадника нашег Факултета.
Два

наставника

нашег

Факултета

ангажовани

су

на

пројекту

''Превентивни, терапијски и етички приступ предклиничким и клиничким
истраживањима

гена

и

модулатора

редокс

ћелијске

сигнализације

у

имунском, инфламаторном и полиферативном одговору ћелије“ (пројекат број
ИИИ 41018) који је одобрен на Медицинском факултету у Нишу под
руководством проф. др Татјане Јевтовић.
Планирано је да уколико Министарство просвете, науке и технолошког
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развоја Рапублике Србије распише нови конкурс за пројектно финансирање у
току 2020./2021. године факултет ће у складу са усвојеним Планом и
програмом научно- истраживачког рада (за период од 2017-2020), у складу са
одредбама Закона овисоком образовању, Закона о научноистраживачкој
делатности, Статута Факултета, Статута Универзитета, конкурисати са
неколико пројеката чији би носилац био Факултет и са три пројекта других
научноистраживачких организација у којима би учествовали наставници и
сарадници Факултета у форми партнера.
У оквиру рада Центра за мултидисциплинарна истраживања планира се:
да

истраживачки

тимови

Факултета

сачине

предлоге

научно-

истраживачких пројеката са којима ће Факултет конкурисати на позиве
републичких и европских фондова за финансирање научно-истраживачког
рада. Препоручено је наставницима и сарадницима да се, уколико постоји
интересовање других институција, укључе у пројекте као сарадници, чији су
носиоци друге високошколске институције, и да се на тај начин постигне
интеграција нашег факултета и унапреди сарадња са другим научноистраживачким институцијама у земљи и иностранству;
перманентно предузимање конкретних пропагандних активности како
би

Центар

комерцијалне

за

мултидисциплинарна

сврхе

у

смислу

истраживања

нуђења

услуга

радио

дијагностике

делом

и

у

спортским

клубовима, организацијама за рекреацију, школским друштвима, као и свим
појединцима који су заинтересовани за сопствено здравље, способности и
могућности;
перманентно упознавање студената докторских и мастер студија са
могућношћу коришћења опреме Центра, као и њихово укључивање у
постојеће и будуће научне пројекте Центра;
коришћење постојеће опреме за израду завршних радова, мастер радова
и докторских дисертација студената, пре свега, другог и трећег нивоа
студија;
планирано је даље ангажовање младих научних кадрова факултета, пре
свега чланова Већа центра (али и других, по потреби) за практичан рад у
Центру на утврђивању различитих параметара антрополошког статуса деце,
спортиста, рекреативаца, студената и других категорија испитаника у складу
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са потребама рада центра и Факултета;
набавка нове опреме неопходне за научно-истраживачки рад (набавка
опреме финансирала би се из пројеката и из сопствених средстава).
УЧЕШЋЕ ФАКУЛТЕТА У МЕЂУНАРОДНИМ ПРОЈЕКТИМА

Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу је укључен
у два ЕРАЗМУС пројекта као партнерска институција.
Један ЕРАЗМУС пројекат се реализује под насловом „BRAnd Values
Alignment through Dual Career (BRAVA-DC)“ и под руководством Лимерик
универзитета из Ирске. Факултет спорта и физичког васпитања се налази у
конзорцијуму који заједно са руководећим Лимерик универзитетом обухвата
укупно девет институција (1. University of Ljubljana, Slovenia, 2. European
Athlete as Student (EAS) Network, Malta, 3. European Platform for Sport
Innovation (EPSI), Belgium, 4. Elite Sport Academy Aarhus (ESAA), Denmark, 5.
Human Age Institute Foundation (FHAI), Italy, 6. Roma Tre University
(Uniroma3), Italy, 7. Faculty of Sport and Physical Education (FSPE), University
of Niš, Serbia, 8. European University Sports Association Institute (EUSA),
Slovenia).
Примарни циљ пројекта „BRAnd Values Alignment through Dual Career
(BRAVA-DC)“ је унапређење европског радног окружења како би се околности
и изазови спортиста и тренера са дуалном каријером могли ефикасније
прилагодити. Европски парламент и Европска комисија изузетно цене
потенцијални допринос елитних спортиста стратешким циљевима Европске
Уније, представљајући европске земље и остварујући значајне социјалне и
економске утицаје на спортску културу и на европску економију.
Други ЕРАЗМУС пројекат се реализује под насловом „EASY (Educational,
Accessible, Simple, Youthful) Approach to Skills Acquisition in Skiing“ и
акронимом

SKI

EASY.

Руководилац

овог

пројекта

је

Институт

за

кинезиологију при Научно-истраживачком центру у Копру (Словенија).
Факултет спорта и физичког васпитања се налази у конзорцијуму који заједно
са руководећим Институтом за кинезиологију из Словеније обухвата укупно
девет институција (1. IVSS - International Association of Snowsports in Schools
and Universities, 2. Ski Association of Slovenia (SAS) – SITAS, 3. Collegio
Regionale Maestri Sci FVG (Ski Instructors College of Friuli Venezia Giulia) –
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CFVG, 4. University of Salzburg, Department of Sport Science (AUSTRIA) –
UNISAL, 5. University of Zagreb, Faculty of Kinesiology (CROATIA) – UNIZG, 6.
Bulgarian Ski Schools (BULGARIA) – BSS, 7. ATUS in B&H - Ski Trainers and
Instructors Association in Bosnia and Herzegovina – ATUS, 8. University of Niš,
Faculty of Sport and Physical Education (SERBIA) - UNINIS).
Овај пројекат ће развити и промовисати лакше, прилагођеније и
приступачније скијање у смислу стицања скијашких знања и вештина за
различите категорије ученика скијања у ЕУ и широм света. Циљеви SKI EASY
пројекта се односе на Препоруку Савета Европске уније о промоцији физичке
активности која побољшава здравље у свим секторима, док скијање као део
курикулума физичког васпитања у школама може бити потенцијално
ефикасно средство за повећање свести о важности телесне активности која
побољшава здравље, а школе могу бити лако и ефикасно усмерене на
спровођење активности у том погледу.
Осим ЕРАЗМУС пројеката Факултет спорта ће у наредној години по први
пут бити укључен и у COST акцију CA19101 под називом „Determinants of
Physical Activities in Settings (DE-PASS)“ и која је финансирана такође од
стране Европске комисије. Овај пројекат обухвата 34 земље Европе и трајаће
од

2020.

до

2024.

године.

Циљ

пројекта

је

успостављање

мреже

мултидисцилинарних актера (научника и креатора политике) која има
задатак да идентификују, ефикасно мере и даље разјашњавају услове и
специфичне факторе који промовишу, одржавају или спутавају животне
навике које се односе на редовно физичко вежбање.

Усавршавање наставника и научно-истраживачког подмлатка
Током школске 2020./2021. године планира се реализација мобилности
наставника и студената у оквиру ЕРАЗМУС пројеката. Факултет спорта и
физичког васпитања из Ниша је потписао уговоре о билатералној сарадњи са
сродним факултетима из Хрватске, Словеније, Италије, Немачке, Литваније,
Румуније,Бугарске, Шпаније, Грчке. План је да у овој школској години већи
број наставника проведе извесно време на факултетима у иностранству где
ће одржати предавања из своје научне области (од 4 до 8 часова по боравку)
и да размени искуства и знања са колегама из иностранства. Такође, овај
програм размене особља обухвата и административно ненаставно особље па
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је планирано да известан број наших колега из редова ненаставног особља
посети сродне институције у европским земљама како би се упознали са
њиховим начином вођења посла и администрације. ЕРАЗМУС програм
предвиђа и мобилност студената тако да ће студенти Факултета спорта и
физичког васпитања из Ниша бити у могућности да проведу један семестар
на некој од институција са којима наш факултет има потписану билатералну
сарадњу.
Факултет спорта физичког васпитања осим ЕРАЗМУС пројеката пружа
могућност усавршавања наставника и сарадника факултета пројектима
билатералне сарадње закљученим између ресорних министарстава Републике
Србије, Словеније, Словачке и Црне Горе. Планирано је да у 2020./2021.
години

наши

наставници

обаве

научно-истраживачке

боравке

и

усавршавање са институцијама у Словенији, Словачкој и Црној Гори.
Почетком 2021. године очекује се нови позив Министарства просвете,
науке и технолошког развоја за финансирање постодокторских студија на
институцијама у иностранству тако да ће један број младих истраживача са
Факултета спорта и физичког васпитања који испуњавају услове прописане
конкурсом обавити свој постдокторски студиј у иностранству у трајању до
највише 6 месеци.

Организовање семинара итрибина
Факултет спорта и физичког васпитања у Нишу планира да у оквиру
развоја дуалне каријере спортиста организује трибину на којој ће учествовати
наши прослављени спортисти. Они ће на трибини говорити о својим
искуствима, знањима и ставовима по питању дуалне каријере спортиста, о
могућностима

њиховог формалног образовања

и

усклађивању

обавеза

спортске каријере и образовања.
У сарадњи са Асоцијацијом адаптивног пливања Србије, Спортским
савезом инвалида Србије, Параолимпијским комитетом Србије, Градским
општинама Ниша, као и осталим субјектима заинтересованим за ове
активности, Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Нишу
планира организовање семинара из адаптивног физичког вежбања. Семинар
ће

се

састојати

из

теоријских

предавања
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и

практичних

приказа.

Организатори семинара биће проф. др Марко Александровић и доц. др Бојан
Јоргић. Радна тема семинара ће бити «Физичке активности особа са
аутистичним спектром поремећаја».

Организовање научних скупова
Факултет традиционално у октобру организује међународну научну
конференцију „ФИС комуникације“ у седишту установе. У оквиру тога
планирају се реномирани позивни предавачи из различитих држава. Ова
конференција подразумева и учешће истраживача из земље и иностранства
као и пратеће активности у оквиру конференције. С обзиром на чињеницу да
ће Факултет спорта и физичког васпитања из Ниша октобра 2021. године
обележити 50 година постојања и рада традиционална научна конференција
«ФИС комуникације» биће организована као Балкански конгрес спортских
наука. Факултет спорта и физичког васпитања из Ниша је новембра 2019.
године

на

Националној

спортској

академији

у

Софији

(Бугарска)

потписивањем оснивачког акта постао чланица Балканске асоцијације
спортских наука. Том приликом одређено је да ће домаћин Балканског
конгреса спортских наука 2021. године бити Факултет спорта и физичког
васпитања из Ниша. С обзиром на значај ове асоцијације и ентузијазам
оснивача очекује се учешће професора и истраживача са простора читавог
Балкана, али и Европе и света.
Такође, планирано је да Факултет спорта и физичког васпитања
организује у сарадњи са Научно-истраживачким центром Копар научностручну конференцију SPE BALKAN SKI која ће се одржати на Рогли
(Словенија) у марту 2021. године. Планира се да конференција буде сачињена
из два радна дела (један научни део који ће се организовати конференцијски
и други са практичним радом на терену).

Међународна

сарадња

и

сарадња

са

домаћим

академским

институцијама
У школској 2020./2021. години биће настављене активности усмерене ка
ширењу и реализацији свих видова сарадње са образовним и научним
институцијама од интереса за Факултет, а нарочито међународне сарадње.
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Повезивање са различитим институцијама у региону, Европи и свету значајно
је за унапређење квалитета наставе и научно-истраживачког рада, као и за
испуњење прописаних стандарда и усаглашености студијских програма и
могућности мобилности наставног особља и студената.
И у овој, као и у претходним годинама ће се радити на реализацији
конкретних активности у области потписаних уговора и споразума о
сарадњи. Кроз анализу свих потписаних уговора утврдиће се шта је
реализовано, шта није, шта се може учинити да се сарадња унапреди. Ову
анализу ће извршити продекан за науку и међународну сарадњу, а колегијум
ће предузети одговарајуће, могуће мере и кораке. Наставиће се сарадња
успостављена у ранијем периоду, а озваничена уговорима о сарадњи са
академским институцијама из земаља бивше Југославије, Македоније, Босне
и Херцеговине, Црне Горе, Словеније, Хрватске, као и са институцијама из
других земаља Европе са којима Факултет има потписане уговоре о сарадњи
(Италија, Бугарска, Румунија, Шпанија, Немачка, Мађарска, Грчка, Чешка,
Словачка).
Наставиће се досадашња сарадња са Факултетом спорта и физичког
васпитања у Новом Саду, Факултетом спорта и физичког васпитања у
Београду, Факултетом за спорт и физичко васпитање у Лепосавићу, као и са
другим факултетима, који не припадају научној области физичко васпитање
и спорт Републике Србије.
Планира се учешће у пројектима мобилности студената које координира
Универзитет. Планира се организовање различитих активности са циљем да
се популарише идеја мобилности студената. У плану је организовање
промоција различитих програма (ERASMUS, CEEPUS и др.) везаних за
мобилност студената и наставног особља. У плану је организовање трибина на
којима би студенти који су имали искуства са међународном разменом своје
утиске поделили са студентима којима је то непознато или делимично познато
или нису заинтересовани за то. На Универзитету у Нишу размена студената
обављаће се према Правилнику о мобилности студената Универзитета у Нишу
и на основу склопљених уговора. Факултет спорта и физичког васпитања је
склопио уговоре са многим светским и европским универзитетима. Наш
Факултет ће школске 2020./2021. применити потписане уговоре и правне
акте Универзитета у Нишу и Факултета, организовати боравак и похађање
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наставе за студенте. За саму наставу, предиспитне и испитне обавезе биће
задужени наставници и сарадници Факултета, који су распоређени на
предметима за које су се студенти определили, у складу са студијским
програмом. За комуникацију са Универзитетом у Нишу и са студентима, као
и за сва питања у вези наставе на Факултету, задужени су доц. др Бојан
Јоргић (Еразмус координатор) и Миљана Костић Ђорђевић (правна служба
Факултета спорта и физичког васпитања).

Издавачка делатност
У 2020./2021. очекује се спровођење издавачке делатности Факултета,
кроз припрему и издавање монографија, уџбеника, зборника радова,
зборника саопштења са научних скупова и других публикација, у складу са
Правилником о издавачкој делатности.
Планира се издавање нове монографије везане за пројекат који реализује
Факултет под називом „Антрополошке карактеристике деце Југоисточне
Србије - стање, промене и тренд“, који реализује Факултет.
И за ову годину је предвиђено штампање Зборника радова, као и
електронске верзије на енглеском језику „Фис-комуникације 2021“.
Факултет ће узети учешће у различитим облицима презентације
издаваштва

образовних

установа

или

издавачких

кућа

где

ће

презентовати своју издавачку делатност (књиге, зборнике, часописе и сл.).
За ове акције биће ангажовани запослени у библиотеци Факултета.
Факултет ће заједно са Универзитетом у Нишу, као суиздавач,
наставити уређивање и издавање научног часописа „Facta Universitatis:
Series Physical Education and Sport“, (категорија М24), као и издавање
часописа „Физичко васпитање и спорт кроз векове“, који су покренули
чланови ФИЕП-секције за историју физичког васпитања и спорта.
Планира се почетак израде монографије Факултета за 50 година
постојања и библиографије наставника и сарадника Факултета.
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4. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, КОНТРОЛА И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА

ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗА 2020./2021.
ГОДИНУ

Центар за унапређење квалитета свој рад усклађује са радом Центра за квалитет
Универзитета у Нишу.

Извештај о раду Центра за унапређење факултета за 2019./2020. годину
Организација: Управник Центра за унапређење квалитета
Реализација: Колегијум Центра за унапређење квалитета
Исход: Усвојен извештај о раду
Време: октобар/новембар
Вредновање квалитета наставног процеса
Организација: Центар за унапређење квалитета
Реализација: Комисија за студијске програме и наставни процес, Комисија за спровођење
студентског вредновања квалитета студија.
Исходи: Извештај о студентском вредновању квалитета наставног процеса Основних
академских студија, физичко васпитање и спорт, Мастер академских студија, физичко
васпитање и спорт (класично и студирање на даљину), Мастер академских студија, физичко
васпитање, физичка активност и здравље и Докторских академских студија, спортске науке
Време реализације: фебруар/март 2021; јун/јул 2021;

Вредновање квалитета студијских програма
Организација: Центар за унапређење квалитета
Реализација: Комисија за студијске програме и наставни процес, Комисија за
спровођење студентског вредновања квалитета студија.
Исход: Извештај о студентском вредновању квалитета студијских програма за
студенте завршних година Основних академских студија, физичко васпитање и спорт,
Мастер академских студија, физичко васпитање и спорт (класично и студирање на
даљину), Мастер академских студија, физичко васпитање, физичка активност и
здравље и Докторских академских студија, спортске науке
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Време реализације: јун/ јул 2021;

Вредновање квалитета рада факултета
Организација: Центар за унапређење квалитета
Реализација:Комисија за студијске програме и наставни процес, Комисија за спровођење
студентског вредновања квалитета студија.
Исход: Извештај о вредновању квалитета рада Факултета (за наставнике, сараднике и
руководиоце стручних служби Факултета)
Време реализације: јун/јул 2021;

Научно-истраживачки рад наФакултету
Организација: Центар за унапређење квалитета
Реализација: Комисија за научно-истраживачки рад и међународну сарадњу
Исход:Извештај о резултатима научно-истраживачког рада Факултета спорта и физичког
васпитања за 2019./2020.годину.
Време реализације: фебруар/март2021. године

Предлог поступака и мера за побољшање (унапређење) квалитета студија и
студирања
Организација: Центар за унапређење квалитета
Реализација: Колегијум Центра, Служба за опште и правне послове
Исход:Документ „Предлог поступака и мера за побољшање (унапређење)
квалитета студија и студирања “
Време: јул 2021.
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5. АКТИВНОСТИ СЕКРЕТАРИЈАТА ФАКУЛТЕТА
Библиотека
Библиотека факултета неопходна је у научно-образовном сиситему где
својим услугама и делатностима

задовољава потребе студената и осталог

особља запослених на факултету. Финансијским плановима за 2020./2021.
годину

предвиђају

се

средства

неопходна

за

побољшање

рада

и

функционисања библиотеке. Као ентитет који стално расте и развија се
неопходно је усавршавање и освремењавање простора и опреме.
Планови за даљи развој библиотеке усмерени су на следеће:
- Допуна опреме

библиотеке и читаонице за смештај библиотечког

фонда
- Прикупљање, обрада и складиштење библиотечке грађе (монографске и
серијске публикације) неопходне студентима на свим нивоима студија
- Учешће библиотеке у научно-издавачкој делатности (припрема и
обрада материјала за ЦИП каталогизацију као и израда UDC класификације
за часописе Facta Universitatis и Физичко васпитање и спорт кроз векове)
- Наставак едукације и усавршавања библиотекара (у оквиру програма
COBISS) као и похађање осталих курсева, семинара, презентација и
предавања из области библиотекарства.
- Педагошки рад са студентима свих студијских програма у виду
стручног рада при изради семинарских, завршних, мастер и докторских
радова.
- Едукација свих корисника библиотеке у области коришћења и примене
библиотечко-информационих програма COBISS и COBSON као и упућивање
на остале изворе литературе.
- Укључивање библиотеке у научно-истаживачке делатности факултета и
осталих

послова

(потребе

акредитације,

статистичке

обраде

података,

научних и стручних пројеката и сл.)
-

Библиотечка

сарадња

са

осталим

библиотекама

у

Србији

(Униврзитетска библиотека у Нишу, Народна библиотека и Универзитетска
библиотека у Београду, библиотека Факултета спорта и физичког васпитања у
29

Београду, библиотека Учитељског факултета у Јагодини и др.)
- Осавремењавање фонда и библиотечке грађе у виду набавке нових
публикација и часописа у циљу побољшања наставно-научног процеса.

Одељење за рачунарско-информационе послове
У 2020./2021. години Одељење за рачунарско-информационе послове
обезбеђивање неометан рад онлајн платформиу условима Covid 19 инфекције.
С обзиром на то да су и остали видови студија прешли на онлајн учење, биће
отварани нови кориснички налози студентима и пружана техничка подршка.
У

наведеним

условима

наставиће

се

рад

на

одржавању

и

осавремењавању платформе за учење на даљину као и mail сервера који је у
својој садшњој верзији постављен 2018. године.
На веб-порталу Факултета радиће се на благовременом ажурирању свих
података, који су застарели и допуни постојећих. Упоредо са српском
верзијом, наставиће радиће се рад на припреми посебне верзије интернет
портала на енглеском језику.
Одељење за рачунарско-информационе послове обављаће и текуће
послове који се тичу наставног и научног процеса, унапређења квалитета и
других

задатака

информатичку
Факултета,

као

везаних за

и

техничку
и

рад Факултета.

подршку

Центру

за

Поред

органима

унапређење

и

осталог:

стручним

квалитета

и

пружаће
службама

Центру

за

мултидисциплинарна истраживања; припремаће и обрађивати материјал за
рад органа и стручних служби Факултета; припремаће и обрађивати писани
материјал за штампу факултетских докумената и публикација; одржаваће
рачунарску

технику

и

комуникацију

информационог

система

са

Универзитетом у Нишу и другим информационим системима.
Потребно је обезбедити адекватну рачунарску опрему која ће бити
коришћена у случају отказа постојеће серверске платформе на којој се
извршава информациони систем, портали и сервер за пријем и слање поште.
Неопходно је проширити капацитете за чување података од виталног
значаја за Институцију (информациони систем, студентски и наставнички
портали, mail сервер, подаци службе за материјално – финансијско пословање
и секретаријата Факултета) као размену података међу запосленима.
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Потребно је унапредити бежичну инфраструктуру додавањем нових wifi
станица.

Служба за наставу и студентска питања
Служба за наставу и студентска питања у оквиру Секретаријата
факултета обавља административно-правне и управно-извршне послове у
обављању послова у свим облицима и видовима студија и посебних облика
наставе

стручног

образовања и

усавршавања

кандидата

у

спорту

и

рекреацији.
План рада за школску 2020./2021. годину
Октобар 2020. године
Свечана додела индекса студентима прве године ОАС и ОСС
Распоред наставе у зимском семестру школске 2020./2021. године;
Упис школске 2020./2021. године: пријем документације за упис на
шалтеру службе, унос података у информациони систем;
Конкурс за упис у прву годину МАС 2020./2021: пријем документације,
упис примљених кандидата, унос података у информациони систем;
Конкурс за упис у прву годину ДАС 2020./2021: пријем документације,
упис примљених кандидата, унос података у информациони систем;
Конкурс за упис кандидата за стручно образовање и усавршавање
кандидата у спорту и рекреацији;
Распоред и организација додатних испитних рокова – Октобар 2;
Додела диплома дипломираним студентима;
Пријем документације за студентски кредит, студентске стипендије.
Новембар 2020. године
Конкурс за упис у прву годину МАС 2020./2021: пријем документације,
упис примљених кандидата, унос података у информациони систем;
Конкурс за упис у прву годину ДАС 2020./2021: пријем документације,
упис примљених кандидата, унос података у информациони систем;
Распоред наставе за зимски семестар МАС;
Распоред наставе за зимски семестар ДАС;
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Распоред и организација новембарског испитног рока;
Припрема извештаја о уписаним студентима на свим нивоима студија;
Припрема

извештаја и

анализа

успеха

студената у

претходној школској години;
Унос података у матичне књиге о уписаним студентима;
Децембар 2020. године
Слање ШВ-20 образаца Републичком заводу за статистику за уписане
студенте свих видова студија школске 2020./2021. ;
Распоред и организација децембарског испитног рока;
Унос података у матичне књиге за положене испите студената;
Јануар – Фебруар – Март- Април – Мај 2021. године
Распоред и организација испитних рокова;
Распоред наставе за све видове студија у летњем семестру;
Слање статистичких листова за свршене студенте;
Јуни- Јули 2021. године
Конкурс за упис у прву годину ОАС и ОСС 2021./2022: пријем
документације, упис примљених кандидата, унос података у информациони
систем;
Распоред и организација испитних рокова;
Август – Септембар 2021. године
Распоред и организација испитних рокова;
Обрада индекса примљених студената;
Унос података о уписаним студентима у матичне књиге;

Општа и правна служба
У вези са утврђеним важећим правним актима Служба општих и
правних послова ће обављати правно-техничке и административне послове
за различите области рада факултета, a првенствено израђиваће предлоге
одлука и остале правне регулативе, водиће кадровску евиденцију и обављаће
остале правне и техничке послове из области радних послова запослених.
Служба за опште и правне послове ће радити на обезбеђењу несметаног
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рада тела и органа Факултета Наставно-научног већа, Изборног већа, Савета
Факултета, Декана и др.
Посебна активност биће усмерена на усаглашавање постојећих аката и
израду

нових

у

складу

са

променама

правних

аката

које

доноси

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и
Универзитет у Нишу.

Секретар Факултета
По Статуту Факултета Секретар
организоваће

рад

радника

ће извршавати

Секретаријата;

следеће задатке:

организоваће

седнице,

припремати материјал, као носилац активности заједно са Одељењем за
седнице

органа,

организовати

израду

и

достављање

одлука

органа

рачунарско-информационе послове Факултета; извршаваће одлуке декана и
Савета; чуваће печате и поверавати их облашћеним радницима на употребу;
присуствоваће седницама ННВ, Савета и Колегијума; координираће рад
стручних служби Секретаријата и рад свих ненаставних радника на
Факултету; обављаће и друге послове предвиђене законом, колективним
уговором, Статутом и другим општим актима.

Служба за материјално-финансијске послове
Служба за материјално-финансијске послова радиће у складу са свим
актима које буду доносили органи Републике Србије, а тичу се финансирања
високошколских установа.
Рад ове службе ближе регулисан је Правилником за материјалнофинансијске послове Факултета.
Служба за материјално финансијске послове обављаће рачуноводствене,
књиговодствене и остале послове у складу са законском регулативом из ове
области.
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6. САРАДЊА

ОРГАНА

ФАКУЛТЕТА

СА

СТУДЕНТИМА

ФАКУЛТЕТА
Одвијаће се преко:
а. Студентског Парламента, чији се представници бирају једном
годишње

тајним

и

непосредним

гласањем

студената

факултета,
б.

Студента

продекана,

кога

једном

годишње

на

предлог

Студентског парламента бира Савет факултета,
в. представника студената у Савету факултета, које бира
Студентски парламент,
г. представника у Наставно-научном већу Факултета, које на
годину дана бира Студентски парламент у складу са Законом,
д. представника у Центру за унапређење квалитета, који се на
предлог Студентског парламента бирају једном годишње.
Све иницијативе од стране студената биће преко студената у телима и
органима факултета разматране и решаване у контунитету. Студентски
парламент разматраће питања у вези са обезбеђењем и оценом квалитета
наставе,

анализом

ефикасности

студирања,

унапређењем

мобилности

студената, подстицањем научно-истраживачког рада студената, заштитом
права студената и унапређењем студентског стандарда. Преко својих
представника у телима Факултета подносиће одговарајуће захтеве које ће
факултет решавати у складу са Законом, својим актима и могућностима.
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7. ФИНАНСИРАЊЕ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
У 2020./2021. години планира се финансијско пословање засновано на
принципима конципираним у протеклом периоду. Очекује се редован прилив
средстава из буџета на основу одобрених квота за упис студената, у
приближно истом износу као и у протеклом периоду. Не очекује се значајно
повећање буџетских средстава.
Средства из сопствених прихода Факултета користиће се као и у
протеклом периоду, у складу са усвојеним планом рада и финансијским
планом, већим делом за улагање у текуће одржавање, и првенствено, научни
рад наставника и сарадника и активности свих запослених. Очекује се да
средства из сопствених прихода остану на приближно истом нивоу као и у
претходном периоду.
Начин коришћења сопствених средстава је регулисан актима факултета,
Одлуком о висини школарина и накнадама трошкова и Одлуком о расподели
средстава.
Служба за материјално-финансијско пословање ће радити у складу са
свим актима које буду доносили органи Републике Србије, Универзитета у
Нишу и нашег факултета, а тичу се финансирања високошколских установа
у високом образовању, финансирања стручног усавршавања наставника,
сарадника, ненаставног особља, као и

научно-истраживачког рада и

поступати по њима.
Текуће одржавање ће обухватити радове које је неопходно извести како
би се наставило несметано коришћење објекта за процесе наставе и науке,
као што су: кречење и уређење радних просторија и уређење учионичког
простора, фарбање столарије, одржавање инсталација и другог према
потребама и др.
У 2020./2021. планира се израда или обнављање више пројеката за
реконструкцију и адаптацију постојећег простора. У свим пројектима
тражиће се средства од различитих министарставаMинистарства просвете,
науке и технолошког развоја Републике Србије. Факултет очекује да добије
бар део средстава за исказане потребе.
Факултет ће и у овој години чинити напор да оконча све активности и
прикупи потребну документацију у вези изградње спортског објекта. У
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оквиру нових конкурса прекограничне сарадње, у склопу реализације
могућих ИПА пројеката, Факултет ће планирати одређена финансијска
средстава овим путем.
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8. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНТЕРНИХ И ЕКСТЕРНИХ ОБУКА ЗАПОСЛЕНИХ
ФАКУЛТЕТА СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У НИШУ
ОБЛАСТ: УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Усавршавање

ненаставног

особља

Факултета

спорта

и

физичког

васпитања у Нишу, вршиће се перманентно током читаве године. Могући
облици стручног усавршавања, као и програми у одређеним областима биће
распоређени по службама Факултета и зависиће од плана сваке службе
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу.
ПРАВНА СЛУЖБА Факултета, у складу са променама у правним
прописима Републике Србије вршиће промене прописа Факултета из области
високом образовања, рада, стручног усавршавања кадрова у спорту, јавних
набавки, канцеларијског пословања и др. Запослени службе ће по потреби
присуствовати семинарима и саветовањима у организацији министарстава,
Универзитета у Нишу, као и других релевантних субјеката. У циљу праћења
промена из области програма међународне размене ERASMUS +, запослени
службе ће присуствовати састанцима у организацији Универзитета у Нишу.
БИБЛИОТЕКА.
образовања,

Усавршавање

библиотекара

у

оквиру

система

а у склопу Програма „Савремене библиотеке Србије“ је

неизбежан и саставни део развоја библиотечког система, због великог броја
корисника Cobiss-a и њихова потреба у VBS центру Народне библиотеке
Србије. Најмањи обим сталног стручног усавршавања на годишњем нивоу
износи шест радних сати, нарочито оних билиотекара који ће учествовати у
систему узајамне каталогизације и који граде базе података Cobiss-a. Курсеве
за ову едукацију изводиће инструктори Народне библиотеке Србије, БМС и
УБС - „Светозар Марковић“ у Београду, а по потреби библииотекари ће
учествовати на следећим курсевима: 1) коришћења програмске опреме
Cobiss-a; 2) Каталогизација- креирање записа, преузимање записа; 3) за
коришћење програмске опреме, 4) за обраду серијских публикација у
програму Cobiss. Осим оваквог актуелног тренда, усавршавање ће се
изводити путем презентација, семинара, изложби и стручних предавања.
Библиотекари ће у оквиру стручног усавршавања присуствовати и стручним
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скуповима које организује Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ у
Нишу, а који имају информативни карактер.
За запослене у СЛУЖБИ ЗА НАСТАВУ И СТУДЕНТСКА ПИТАЊА
Факултета

спорта

и

физичког

васпитања

у

Нишу

организоваће

се

континуирана едукација из области рада на рачунару, у циљу примене
програма неопходних за рад са студентима. По потреби, запослени службе ће
бити упућивани на усавршавање које ће им омогућити квалитетнији рад са
студентима.
Запослени у СЛУЖБИ ЗА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу, континуирано ће пратити
прописе и новине из области рада. У циљу инплементације новина у раду
присуствоваће семинарима и састанцима из области финансија, а пре свега:
интерне контроле из области финансија, платних разреда, састављања
редовних извештаја за Министраство финансија и Министарство просвете,
науке и технолошког развоја и др.
ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЧУНАРСКО-ИНФОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ Факултета
спорта и физичког васпитања у Нишу у циљу унапређења свога рада има
потребу за стручним усавршавањем из области информационих технологија.
Обуке и семинари обухватали би следеће области: Акредитациони процеси,
Безбедност рачунарских мрежа Веб технилогије, Базе података, Менаџмент
документације, Управљање радним процесима, Обезбеђење и унапређење
квалитета, Администрација Linux сервера, Администрација Moodle система..

У Нишу, 2020. године

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА У
НИШУ
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