Пословник о раду Лабораторије за експерименталну психологију
Члан 1.
Пословником о раду Лабораторије за експерименталну психологију Филозофског
факултета Универзитета у Новом Саду (у даљем тексту Лабораторија) уређује се
начин вођења, организације и рада Лабораторије.
Члан 2.
Лабораторија за експерименталну психологију је организациони део Одсека за
психологију Филозофског факултета у Новом Саду.
Члан 3.
Лабораторија је истраживачка и образовна јединица Филозофског факултета у којој
се извршавају специфични задаци:
1.

Спроводе се експериментална психолошка истраживања из домена опште
психологије (посебно: опажање, меморија, језик, личност, као и клинички
аспекти наведених структура и функција).

2.

Развијају се методолошке
експерименте.

3.

Врши се обука студената за самостални истраживачки експерименталнопсихолошки рад (посебно: студената завршне године основних академских
студија и студената дипломских - мастер студија и докторских студија
психологије).

4.

Негује се регионална и међународна истраживачка
одговарајућим иностраним лабораторијским јединицама.

5.

Публикују се научни радови, на основу спроведених експерименталних
истраживања.

6.

Обављају се и други задаци које поверава Одсек за психологију, односно,
Филозофски факултет.
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Члан 4.
Лабораторијом руководи Веће Лабораторије за експерименталну психологију.
Веће Лабораторије чине сви наставници и сарадници Одсека за психологију који
најмање годину дана активно учествују у раду Лабораторије (на недељним
састанцима и дискусионим тематима, у обукама, у спровођењу истраживачких
задатака и у публиковању резултата експериментално-психолошких истраживања).
Члан 5.
Координатор Лабораторије за експерименталну психологију одговара за рад
Лабораторије, односно, за координацију свих активности и представљање
Лабораторије.
Координатор Лабораторије одговоран је и за административне послове
Лабораторије, које реализује заједно са секретаром Одсека за психологију.
Координатор Лабораторије подноси годишњи извештај о раду Одсеку за
психологију, односно, Наставно-научном већу Филозофског факултета.
Члан 6.
Координатора Лабораторије бира Веће Лабораторије, а његов избор потврђује
Одсек за психологију, односно, Наставно-научно веће Филозофског факултета.
Мандат координатора Лабораторије траје три године.
Број мандата координатора Лабораторије није ограничен.
Члан 7.
Стални чланови Лабораторије могу бити и студенти виших година студија
психологије на Филозофском факултету.
Осим студената и запослених са Одсека за психологију, стални чланови
Лабораторије могу бити и остали студенти и запослени на Филозофском факултету
или на Универзитету у Новом Саду.
Чланство се стиче редовним и активним учешћем у раду Лабораторије, најмање
годину дана (на недељним састанцима и дискусионим тематима, у обукама, у

спровођењу истраживачких задатака и публиковањем резултата експерименталнопсихолошких истраживања).
Број и листа чланова Лабораторије саставни је део годишњег извештаја који се
подноси Одсеку за психологију, односно, Наставно-научном већу Филозофског
факултета у Новом Саду.
Уколико чланови Лабораторије нису из редова студената и запослених на
Филозофском факултету, сагласност за њихово укључивање у рад Лабораторије
даје декан, односно, Наставно-научно веће Филозофског факултета.
Члан 8.
Приступ Лабораторији и њеним ресурсима имају и други студенти и запослени на
Одсеку за психологију.
Координатор Лабораторије упознаје заинтересоване студенте и запослене са
правилима употребе лабораторијске опреме и помаже им у спровођењу
експеримента.
Члан 9.
Приступ Лабораторији и њеним ресурсима могу имати и остали студенти и
запослени на Филозофском факултету, студенти и запослени на Универзитету у
Новом Саду, као и сарадници са других универзитета са којима чланови
Лабораторије остварују истраживачку сарадњу.
Поменутим лицима приступ Лабораторији одобрава Веће Лабораторије, уз
сагласност шефа Одсека за психологију и декана Филозофског факултета.
Приступ и коришћење опреме поменутим лицима надзире координатор, односно,
члан Већа Лабораторије.
Информације о једнократном приступу ресурсима Лабораторије део су годишњег
извештаја о раду.
У случају трајнијих захтева за приступ ресурсима, координатор је дужан да
поступи као у члану 7, тачка 5 овог Пословника.
Члан 10.
Лабораторија за експерименталну психологију средства за рад и одржавање
обезбеђује кроз домаће и међународне пројекте и из сопствених средстава Одсека

за психологију и Филозофског факултета. Такође, средства за рад могу се
обезбедити и путем донација.
Лабораторија у свом раду користи опрему која је у власништву Филозофског
факултета.
Лабораторија може повремено и привремено користити и опрему других
институција, уколико је то неопходно за реализацију одобрених пројеката, односно
истраживања.
Коришћење опреме других институција остварује се на иницијативу Већа
Лабораторије, уз сагласност шефа Одсека за психологију и декана Филозофског
факултета.
Координатор Лабораторије одговоран је за реализацију коришћења опреме других
институција.
Члан 11.
Одговорност за употребу лабораторијске опреме сноси лице које спроводи
конкретни истраживачки задатак, односно, лице које спроводи експеримент.
Лице које спроводи експеримент дужно је да надокнади штету на опреми
Лабораторије, уколико је она настала због неодговорне или нестручне употребе.
Координатор Лабораторије је у обавези да о насталој штети обавести шефа Одсека
за психологију и декана Филозофског факултета.

