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Ужице, фебруар 2020. 



На основи члана 162, став 3, тачка 11 и 12.  Статута Педагошког факултета у Ужицу Универзитета 

у Крагујевцу, Наставно научно веће Педагошког факултета у Ужицу, на седници одржаној 

13.02.2020., донело је 

 

 

 

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПЕДАГОШКОГ ФАКУЛТЕТА 

 

1. Основна полазишта за израду Програма 

 

 Програм научноистраживачког рада Педагошког факултета у Ужицу, Универзитета у 

Крагујевцу (у даљем тексту Факултет) реализоваће се у периоду од 2020 до 2025 године. Програм 

је заснован на законским  и стратешким основама који се везују за овај петогодишњи период, а 

документа од којих се полази су следећа: 

Закон о науци и страживањима („Службени гласник РС”, бр.49/2019); 

Закон о научноистраживачкој делатности  („Службени гласник РС”, бр.110/2005, 50/2006- 

испр.,112/2015 и 49/2019); 

Закон о иновационој делатности („Сл. гласник РС”, бр. 110/05, 18/10 и 55/13); 

Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа 

и студијских програма („Сл. гласник РС”, бр. 13/2019); 

Стратегија научног и технолошког развоја Републике Србије за период од 2016 до 2020 године - 

Истраживања за иновације („Службени гласник РС”, бр.25/2016); 

Стратегија људских ресурса за истраживаче (2016). Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу 

Стратегија за обезбеђивање квалитета на Универзитету у Крагујевцу (2014). Крагујевац: 

Универзитет у Крагујевцу 

Стратегија за обезбеђивање квалитета Педагошког факултета у Ужицу (2019). Ужице: 

Педагошки факултет у Ужицу 

Платформа за отворену науку  (2018). Београд: Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја; 

Платформа за отворену науку Универзитета у Крагујевцу (2018). Крагујевац: Универзитет у 

Крагујевцу 



Кодекс о академском интегритету и професионалној етици Универзитета у Крагујевцу (2016). 

Крагујевац: Универзитет у Крагујевцу. 

 

2. Правци деловања у научноистраживачком раду 

 

 Научноистраживачки рад на Факултету у наредном петогошњем периоду је усмерен на 

исходе који ће бити у складу са правцима развоја науке, њену ефикасност и ефективност, као и 

пласирање научноистраживачких резултата наставника, сарадника и студената. У том циљу 

Факултет планира: припремање, укључивање и реализацију националних пројеката кроз основна 

истраживања; могућност укључивања у међународне билатералне пројекте; актуализацију и 

примену истраживачких резултата како би се развијале друштвене иновације и унапредила 

педагошка пракса; континуирано праћење и набавка квалитетне истраживачке опреме  за 

научноистраживачки рад; популаризација научноистраживачких резултата на националном и 

међународном нивоу; подршка и унапређење квалитета издавачке делатности Факултета у циљу 

промоције научноистраживачких резултата; унапређивање мобилности истраживача и 

међународне сарадње н области науке и иновација и примена и реализација принципа отворене 

науке. 

 

 

3. Планиране активности у области научноистраживачког рада наставника, сарадника и 

студената Факултета 

 

Програмски задаци научноистраживачке делатности Факултета усмерене су на: 

 Научноистраживачке пројекте  - реализација актуелног пројекта финансираног од 

стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС и учешће на 

конкурсима за нове пројекте (реализација: наставници, асистенти, сарадници и 

студенти са Педагошког и других факултета); Учешће на конкурсима за европске 

пројекте финансиране од стране Европске комисије. дисеминација 

научноистраживачких резултата завршених пројеката. 

 Научни скупови - организација скупова на Факултету: једном годишње 

међународни научни скуп и сваке друге године национални скуп где су носиоци 

активности наставници и сарадници са Факултета и суорганизација научних 

скупова на другим високошколским установама у земљи и иностранству. Учешће 

наставника, асистената, сарадника и студената на другим међународним  домаћим 



скуповима у циљу приказа резултата научноистраживачког рада и доприноса 

унапређивању педагошке праксе. 

 Објављивање научних радова наставника и сарадника Факултета у домаћим и 

међународним публикацијама.  

 Издавачка делатност Факултета - промовисање научноистраживачких резултата 

ће се остваривати  кроз публиковање радова наставника и сарадника кроз 

монографске и серијске публикације.  Подизање квалитета монографских и 

серијских публикација чији је издавач Факултет. Депоновање електронских верзија 

научних публикација и радова наставника и сарадника у дигитални 

институционални репозиторијум Универзитета у Крагујевцу. 

 Мобилност истраживача и међународна сарадња - праћење, аплицирање и 

реализација програма мобилности истраживача; Наставак међународне научне 

сарадње и успоствљање сарадње са новим високошколским установама у 

иностранству у области науке и иновација. 

 

 Конкретизација активности, прецизирање носиоца реализације и временска динамика ће се 

одређивати у оквиру годишњег Програма научноистраживачког рада Факултета. 

 

 

4. Евалуација Програма научноистраживачког рада 

 

 Планира се евалуација Програма научноистраживачког рада кроз самоевалуацију на 

Факултету чији су реализатори Комисија за обезбеђење квалитета. Прати ће се и вредновати 

резултати научноистраживачког рада наставника, сарадника и студената Факултета. Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја РС ће вршити спољашњу евалуацију према критеријумима 

и стандардима и то периодично. 

 

 

 

 

Председник Наставно-научног већа 

 Педагошког факултета 

 

проф. др Снежана Маринковић, декан 


