На основу члана 36 став 3 и члана 73 став 1 тачка 33 Статута Универзитета у Новом
Саду, а полазећи од Споразума о наставно научној и техничкој сарадњи у
области развоја образовања број 04-176/1 од 10. фебруара 2010. године, Сенат
Универзитета у Новом Саду на 12. седници одржаној 22. априла 2010. године,
доноси

ОДЛУКУ
о оснивању Универзитетског центра за развој образовања

Члан 1
Оснива се Универзитетски центар за развој образовања (у даљем тексту: Центар).
Члан 2
Оснивач Центра из члана 1 ове одлуке је Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, Трг
Доситеја Обрадовића 5 (у даљем тексту: Универзитет).
Центар је организациона јединица Универзитета и нема статус правног лица.
Члан 3
Назив центра из члана 1 ове одлуке је: „Универзитетски центар за развој
образовања“.
Члан 4
Делатност Центра је:
1. остваривање сарадње свих факултета који образују студенте за рад у
образовним установама и институцијама са циљем подизања квалитета
наставе кроз формирање курсева доступних свим заинтересованим
студентима на студијским програмима са звањем професор,
2. помоћ у стварању и обезбеђивању наставничког кадра високе
компетенције за потребе студијских програма везаних за образовање
будућег наставничког кадра,
3. креирање и реализација програма за обуку наставника и професора са
циљем доживотног образовања и професионалног развоја који обухвата и
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педагошко, психолошко и методичко
образовним установама и институцијама,

усавршавање

запослених

у

4. сарадња
са
Покрајинским
секретаријатом
за
образовање
и
Министарством просвете на стручним и професионалним темама
везаним за квалитет образовања на свим нивоима,
5. сарадња са стручним друштвима у разним областима чији су чланови
запослени у образовним установама и институцијама,
6. активно укључивање у реформу образовања у Србији кроз учествовање у
јавним расправама, учешће у комисијама, укључивање у домаћа и
међународна удружења,
7. развијање сарадње са универзитетима у Европи кроз међународне
пројекте,
8. развијање сарадње са Универзитетима у Србији у области образовања
наставничког кадра и заједничко деловање са циљем подизања квалитета у
основном и средњем образовању у Србији,
9. развијање издавачке делатности и подизање квалитета часописа из
области методике које издају факултети који учествују у раду Центра,
10. организовање и извођење наставе из одговарајућих педагошких,
психолошких и методичких области за студенте наставничких студијских
програма који треба да испуне услове за стицање лиценце, као и за
остале заинтересоване студенте, асистенте и млађе наставнике
Универзитета у Новом Саду,
11. диференцирано припремање за полагање испита за лиценцу професора
различитих профила који раде у школама (са претходним педагошким,
психолошким и методичким образовањем или без њега),
12. научна истраживања, праћење ефиксаности и евалуација квалитета
високошколске наставе, односно програма, процеса и резултата наставе
на Универзитету у Новом Саду,
13. научна и стручна сарадња у поменутим и другим пословима са
релевантним установама, организацијама и појединцима у земљи и
иностранству.
Члан 5
Активности и послове из члана 4 ове Одлуке обављаће наставници, сарадници и
остали запослени на факултетима Универзитета у Новом Саду именовани
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Споразумом о наставно-научној и техничкој сарадњи у области развоја
образовања број 04-176/1 од 10. фебруара 2010. године, односно:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Филозофски факултет , Нови Сад
Природно-математички факултет, Нови Сад
Педагошки факултет, Сомбор
Академија уметности, Нови Сад
Факултет спорта и физичког васпитања, Нови Сад
Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Суботица
Технички факултет „Михајло Пупин“, Зрењанин.

По потреби активности и послове могу обаљати и запослени на Универзитету и
другим факултетима.
Члан 6
Центром непосредно руководи, његов рад организује и кординира
Координационо веће центра које одлуком именује Ректор, а чине га три члана, од
којих је један проректор за наставу.
Координационо веће центра има руководиоца Координационог већа којег
именује ректор из реда чланова Координационог већа Центра.
Руководилац Координационог већа центра сазива састанке и руководи радом
Координационог већа центра.
Члан 7
Рад Центра финансира се из средстава Универзитета, из делатности Центра, из
домаћих и међународних пројеката и других извора.
За Центар се води посебан обрачун финансијског пословања.
Члан 8
Унутрашња организација Центра, начин рада, као и начин обављања стручних,
административних и техничких послова, уређује се правилником који доноси
Сенат Универзитета.
Члан 9
Међусобни односи Универзитета и факултета који учествују у реализацији
активности Центра уређују се уговором на основу потписаног Споразума.
Члан 10
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
Проф. др Мирослав Весковић
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