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На Платоу испред Филозофског факултета одржан је протест запослених на
Филолошком факултету Универзитета у Београду.  

    
  

Studenti se okupljaju pred protest. pic.twitter.com/uIiNe9ffhF

  — Marko M. Dragoslavic (@DragoslavicM) September 29, 2020    Како је најављено,
протест је организован због прекида процеса избора декана те образовне установе.
 
 

Цеца Бојковић уз студенте на протесту: Тражимо смену деканке и проректора

  

Наставници и сарадници Филолошког факултета у 14 сати почели су протест испред
Платоа код Филозофског факултета, па су прошетали до Министарства просвете јер се
жале на угрожавање аутономије Универзитета.
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Њих су подржали и прослављени глумци Светлана Бојковић и Цаци Михаиловић.

  

  

Како наводе у свом позиву који су упутили колегама, не пристају на плагирање,
непотизам, крађу, трговину утицајем и мобинг.

  

Запослени су затражили од в. д. деканке Филолошког факултета да хитно закаже
седницу Научно-наставног већа на којој ће се гласати о предлогу новог декана.

  

Професор Леон Којен прочитао је захтеве, а професорка Ива Драшковић Цицановић
рекла је да Филолошки факултет није имао право на тајно изјашњавање о кандидату за
декана и тада је кренуо суноврат факултета.

  
  

Воља да се врати добра академска атмосфера на факултету и овај процес не може да
заустави ниједна сила споља

    

"Студенти имају право на институцију са легитимно изабраним деканом и то је на првом
месту неопходно студентима. Све институције образовног система постоје због
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студената а не они због нас", рекла је професорка и додала да је Филолошки
институција културног идентитета и "зато представници власти треба да знају да се у
ово не дира".

  

"Воља да се врати добра академска атмосфера на факултету и овај процес не може да
заустави ниједна сила споља", рекла је професорка.

  

Критичко мишљење остало на папиру

  

Студенткиња Тамара Ристић рекла је да је критичко мишљење постало ставка на
папиру.

  

"Студенткињама и студенима одговарају на манипулативан начин. Од студената траже
да ћуте онда када их терају из домова, када се плагирају дипломе, када исти они који
одлучују о школаринама краду годинама милионе", рекла је студенткиња, након чега су
сви кренули ка Министарству просвете.

  

  

 3 / 4



У Београду одржан протест испред Филолошког факултета, запослени незадовољни због прекида процеса избора декана
уторак, 29 септембар 2020 14:40

Протест је подржала и глумица Светлана Бојковић, која је са студентима и професорима
испред Филолошког факултета, као и Цаци Михаиловић.

  

"Нећемо 'Пинк' на сајту факултета"

  

"Ми, доле потписани наставници, запослени и студенти Филолошког факултета
Универзитета у Београду оштро се противимо злоупотреби факултетског сајта у
пропагандне сврхе, до које је дошло 5. маја, постављањем упадљивог линка за ТВ Пинк.
Постављање симбола медијске куће познате по антикултурним ријалити програмима (као
и симбола било које медијске куће) на сајт Филолошког факултета сматрамо
неприхватљивим", поручили су потписници петиције.

  (Данас, Директно.рс)    
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