
  

 МЕЂУНАРОДНА САРАДЊА У 2013. ГОДИНИ (НОВОУГОВОРЕНА И ТЕКУЋА) 

УНИВЕРЗИТЕТ  У НОВОМ САДУ Филозофски факултет   
 

 

 

Ознака уговора Институције потписнице уговора 
Лице одговорно за 

сарадњу 
Интернет локација институције 

Датум 

потписивања 

Време трајања 

уговора 
Предмет уговора – сарадње 

02-138/1 Филозофски факултет 
проф. др Љиљана 

Суботић 
www.ff.uns.ac.rs 15.11.2011. 

школска 
2011/2012. 

школска 
2012/2013. 

школска 
2013/2014. 

Факултативни курс португалског језика 

 Институт Камоенс, Португалија 
Луис де Алмеида 

Сампаио 
www.instituto-camoes.pt    

02-1460/1 Филозофски факултет 
проф. др Љиљана 

Суботић 
www.ff.uns.ac.rs 7.7.2009. 

аутоматски се 
продужава 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филозофски факултет Универзитета Мартин Лутер, Хале проф. др Ангела Рихтер www.philfak2.uni-halle.de     

02-1461/1 Филозофски факултет 
проф. др Љиљана 

Суботић 
www.ff.uns.ac.rs 26.5.2009. 5 година 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  

Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  

Размена научних информација, 
литературе 

Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филолошки факултет Јагјелонског универзитета, Краков  Marcela Swiatkowska www.uj.edu.pl     

02-238/1 Филозофски факултет 
проф. др Љиљана 

Суботић 
www.ff.uns.ac.rs 16.3.2007. 

аутоматски се 
продужава 

Научна сарадња 

 COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC CONSTANTA prof. Camelia Grigoreanu www.ctenergetic.ro    

02-657/1 из 2006. Филозофски факултет проф. др Maрија Клеут  www.ff.uns.ac.rs 14.6.2006. 
аутоматски се 

продужава 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 
Филолошки факултет 

Универзитет Матеј Бел, Банска Бистрица 
проф. др Јанка 

Клинцкова 
www.umb.sk  

 
  



8-10/7-7/2004 Филозофски факултет проф. др Maрија Клеут www.ff.uns.ac.rs 28.10.2004. 
аутоматски се 

продужава 
сваких 5 година 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филозофски факултет, Универзитет у Љубљани 
проф. др Божидар 

Језерник 
www.ff.uni-lj.si     

02-653/2010 из  2003 Филозофски факултет проф. др Maрија Клеут www.ff.uns.ac.rs 6.5.2003. трајно 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филозофски факултет, Универзитет у Печују проф. др Марта Фонт www.btk.pte.hu     

02-655/1 из 1999. Филозофски факултет 
проф. др Томислав 

Бекић 
www.ff.uns.ac.rs 1996. 

аутоматски се 
продужава 

сваких 5 година  

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Московски државни универзитет М.В. Ломоносов проф. др М.Л. Ремњова www.msu.ru     

02-654/1 Филозофски факултет проф. др Maрија Клеут www.ff.uns.ac.rs 2006. 
аутоматски се 

продужава 
сваких 5 година 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филолошки факултет Иван Франко, Лавов декан Факултета www.lnu.edu.ua/faculty/Philol/www/index.html     

02-1079/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 03.06.2012. 4 године 

Факултативни курс турског језика на 
Филозофском факултету, промоција 
наставе турског језика и културних и 
образовних програма обеју страна. 

 Институт Јунус Емре, Турска 
Али Фуат Билкан, 

директор 
http://yunusemreenstitusu.org    

02-928/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 13.10.2010. 

аутоматски се 
продужава 

сваких 5 година 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 



 Филозофски факултет, Универзитет у Парми проф. др Роберто Греци http://www.unipr.it     

02-201/1 Филозофски факултет 
проф. др Љиљана 

Суботић 
www.ff.uns.ac.rs 20.2.2010. 

аутоматски се 
продужава 

сваких 5 година 

Размена искуства у области 
хуманистичких и друштвених наука  
Научно-истраживачки пројекти 
Гостујућа професура 
Размена студената  
Размена научних информација, 
литературе 
Израда заједничких публикација 
Организовање научних скупова 

 Филозофски факултет, Свеучилиште у Осијеку 
проф. др Вишња 
Павичић-Такач 

http://web.ffos.hr/home.php      

02-956/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 12.1.2012. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Учешће на конференцијама које организују 
обе стране 
Заједничке публикације  
Размена публикација 
Размена наставника и студената 
Узајамна помоћ у едукацији студената и 
наставног особља 

 
Правни факултет Јустинијан Први, Универзитет Св. 

Кирил и Методије у Скопљу 
проф. др Борче 

Давитковски 
http://www.pf.ukim.edu.mk/     

02-742/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 11.7.2011. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Учешће на конференцијама које организују 
обе стране 
Заједничке публикације  
Размена публикација 
Размена наставника и студената 
Узајамна помоћ у едукацији студената и 
наставног особља 

 
Факултет политичких наука, филозофије и 

комуникологије, Западни универзитет у Темишвару 
prof. dr Gheorghe Clitan http://www.uvt.ro/academic/facultati/polsci/     

02-688/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 21.6.2011. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Учешће на конференцијама које организују 
обе стране 
Заједничке публикације  
Размена публикација 
Размена наставника и студената 
Узајамна помоћ у едукацији студената и 
наставног особља 

 Факултет политичких наука, Универтитет у Сарајеву 
проф. др Јелена Воћкић 

Авдагић 
http://www.fpn.unsa.ba/wpfpn/     

02-477/1 Филозофски факултет 
проф. др Ивана 

Живанчевић-Секеруш 
www.ff.uns.ac.rs 13.5.2011. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Размена наставног материјала 
Размена особља и студената 
Узајамна помоћ у едукацији студената и 
наставног особља 

 Филозофски факултет, Универзитет у Ријеци 
проф. др Предраг 

Шустар 
    



02-255/1 

Филозофски факултет 
 
 

Универзитет Помпеу Фабра у Барселони 

проф. др Ивана 
Живанчевић Секеруш 

 
 

Prof. Dr Josep Ferrer 
Riba 

www.ff.uns.ac.rs 
 
 

http://www.upf.edu  

6.3.2012. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Учешће на конференцијама које организују 
обе стране 
Размена наставника и студената 
Размена научних информација, 
публикација, литературе и  резултата 
истраживања 
Организовање посета и предавања  

02-622/1 
Филозофски факултет 

 
Универзитет Панонија, Веспрем, Мађарска 

проф. др Ивана 
Живанчевић Секеруш 

 
проф. др Ференц 

Фридлер 

www.ff.uns.ac.rs 
 
 

http://uni-pannon.hu/  

4.9.2013. 5 година 

− размена информација, искустава и 
примера добре праксе у вези са 
курсевима и студијским програмима, 

− размена истраживачких, академских и 
дидактичких материјала,  

− размена гостујућих предавача, 
истраживача и студената (на сва три 
нивоа студија), 

− развој заједничких истраживачких 
пројеката и учешће у њима,  

− заједничке публикације у међународним 
и домачим научним часописима,  

− заједничка организацију и учешће на 
међународним научним скуповима, 
радионицама и семинарима,  

− могућност коменторства и међусобно 
учешће у комисијама за избор у звање, 

− организацију заједничких академских 
активности у складу са одредбама 
Болоњске декларације 

02-188/1 

Филозофски факултет 
 
 

Факултет филологије, историје и теологије, Универзитет 
западни Темишвар 

проф. др Ивана 
Живанчевић Секеруш 

 
 

проф. др Дана Перцец 

www.ff.uns.ac.rs 
 
 
 

http://www.litere.uvt.ro/  

21.3.2013. 5 година 

Реализација заједничких научно-
истраживачких пројеката 
Учешће на конференцијама које организују 
обе стране 
Заједничке публикације  
Размена публикација 
Размена наставника и студената 
Узајамна помоћ у едукацији студената и 
наставног особља 

 
 

 

Податке потврђује  

Проф. др Ивана Живанчевић Секеруш, деканица  

 


