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1. Излагање проф. др Софије Мићић
Кандијаш на тему „30 година од увођења
страних језика на факултетима
медицинске групације Универзитета у
Београду“
2. Представљање уџбеника за студенте
Факултета политичких наука ауторке др
Гордане Залад. О уџбенику ће говорити
проф. др Ивана Трбојевић Милошевић,
рецензенткиња, као и др Гордана Залад,
ауторка
3. Извештај о допису упућеном
Министарству просвете, науке и
технолошког развоја поводом предлога
платних група и разреда
4. Извештај о објављивању и промоцији
тематског зборника са Четврте
међународне конференције Страни језик
струке и професионални идентитет
5. Разно
ЗАПИСНИК

1. Проф. др Софија Мићић Кандијаш излагала је о стању и
положају страних језика на факултетима медицинске групације
Универзитета у Београду, поводом 30 година од увођења
наставе страних језика на факултетима ове групације. У свом
излагању проф. Мићић Кандијаш истакла је улогу и значај
активности пок. Мр Олге Брадић, вишег предавача за
француски језик, која половином 80тих година оснива
Франкофони центар на Медицинском факултету и у сарадњи са
тадашњим руководством на челу са деканом пок. проф. др
Јованом Мићићем, почиње да се залаже за бољи положај и
статус како предмета тако и наставника страног језика. Након
излагања уследила је дискусија.

Подсетник:

Ана Вујовић је позвала
све чланове Секције да,
уколико су у
могућности, ураде
слично истраживање на
својим факултетима

2. Представљен је уџбеник за студенте Факултета политичких
наука Универзитета у Београду, ауторке др Гордане Залад под
називом English for Political Sciences in EU Context. О уџбенику
је говорила проф. др Ивана Трбојевић Милошевић,
рецензенткиња, као и др Гордана Залад, ауторка. Ово је први
уџбеник енглеског језика израђен за потребе студената
Факултета политичких наука.
3. Проф. др Ана Вујовић, у својству председнице СУНСЈС,
обавестила је чланове о допису упућеном Министарству
просвете, науке и технолошког развоја поводом предлога
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платних група и разреда. Упућена је молба члановима да,
уколико имају личне контакте у Министарству просвете,
пробају да покрену ово питање и учине овај допис видљивијим.
Такође су сви чланови Секције замољени да са управама својих
факултета разговарају о овој теми и предложе да декани на
састанцима Сената својих универзитета истакну овај проблем и
Министарству такође упуте допис са примедбама.
4. Проф. др Ана Вујовић обавестила је чланове да је Зборник са
Четврте међународне конференције Језик струке и
професионални идентитет у процесу штампања и да се његово
објављивање и промовисање очекује ускоро.
Записник водила: Санела Шипрагић Ђокић
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Присутни:
Поша Љиљана
Поповић Силвана
Бошњак Јелена
Ошмјански Вера
Керничан Леонтина
Динић Тања
Мићовић Драгослава
Векарић Гордана
Нејковић Данијела
Танасијевић Милена
Ђоровић Данијела
Мирић Милица
Вуковић Војновић Драгана
Блажић Душица
Велимирац Светлана
Алексић Хајдуковић Ирена
Анђелковић Јелена
Залад Гордана
Мићић Кандијаш Софија
Фемић Касапис Јелена
Вујовић Ана
Шипрагић Ђокић Санела
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