Универзитет у Нишу
ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА
ПЛАН РАДА ЗА ПЕРИОД 2015-2016. ГОДИНА
Статутом Универзитета у Нишу (у даљем тексту: Универзитет) и
Правилником о раду уређена је делатност Центра за подршку
студентима (у даљем тексту: Центар) Универзитета. Центар је
организациона јединица Универзитета, без својства правног лица,
основана са циљем да пружа подршку студентима из подзаступљених
група.
Рад Центра у периоду 2015-2016. година биће усмерен, пре свега,
ка институционалном и функционалном установљењу Центра, али и ка
унапређењу и ширењу свих видова активности Центра дефинисаних
Правилником о раду.
Треба посебно напоменути да ће активности Центра бити логични
наставак активности и резултата остварених ТЕМПУС пројектом
EQUIED, при чему Центар преузима улогу гаранта одрживости пројекта
EQUIED.

ПРОГРАМСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ЦЕНТРА
 Дефинисање организационе структуре и распореда канцеларија

Центра на факултетима Универзитета. Одређивање минималне
(почетне) структуре људских ресурса за пружање функционалне,
административне и техничке подршке раду канцеларија.
 Дефинисање функционалних нивоа начина рада канцеларија са

Центром као централном, координативном институцијом.

 Успостављање мреже организација и/или координатора и

извршилаца, који ће бити ангажовани на остваривању појединих
задатака у оквиру активности Центра.
 Промоција и дистрибуција брошуре која је настала у оквиру ТЕМПУС

пројекта EQUIED и која представља упутство за рад са студентима
из група које су у делокругу рада Центра.

 Развијање протокола за рад са појединим категоријама студената у

оквиру појединих делатности Центра дефинисаних Правилником
рада Центра.
 Развијање протокола за outreach aктивности (припрема

мотивационих и информационих пакета намењених ученицима и
педагошко-психолошким службама средњих школа). Умрежавање са
студентским организацијама и успостављање активне сарадње.

 Комуникација и умрежавање са другим релевантним институцијама

изван Универзитета на локалном и републичком нивоу.
 Формирање статистичке базе података о дистрибуцији студената из

подзаступљених група на Универзитету и њиховим потребама.

 Формирање базе података која ће бити основа за пружање

информативних услуга Центра (доступне стипендије, кредити,
фондери, правила студија на појединим факултетима, итд.).
 Спровођење обука запослених у канцеларијама Центра на

Универзитету и факултетима.
 Формирање базе података о инсталираним и потребним асистивним

технологијама на Универзитету.
 Стварање мреже студената–волонтера, будућих ментора студентима

из циљних група и њихова обука. За вредновање њиховог учешћа
додељиваће се ЕСПБ бодови према Правилнику о вредновању
ваннаставних активности студената Универзитета.

 Израда синопсиса радионица за психолошку и едукативну помоћ

студентима.
 Израда web и facebook страница Центра.

Одговорни: Ректорат, Деканати, Центар за подршку студентима.
Рок: Септембар 2015. године

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ЦЕНТРА
 Промоција Центра за подршку студентима на факултетима

Универзитета (флајери, могући облици сарадње са студентским
организацијама, итд.).
 Промоција Центра за подршку студентима и дистрибуција

информативних и мотивационих пакета у средњим школама.

 Израда методологије за идентификовање потенцијалних корисника

програма рада Центра.
 Успостављање пуне функционалности Центра кроз:

a) Пружање информативних услуга студентима у следећим
областима:
унапређење студентског стандарда:
информације о доступним кредитима и стипендијама,
информације о другим могућностима – плаћање школарине у
више рата, ослобађање од плаћања школарине, бесплатни
уџбеници;

-

почетна оријентација:
- информације о Универзитету и факултетима,
- информације о студентском животу,
- информације о студентским активностима и обавезама на I
години студија,
- упознавање са правилима студирања;
упућивање на друге доступне услуге:
- психо-социјалне,
- едукативне,

-

медицинске;

заступање студентских интереса из области студирања и
студентског стандарда пред надлежним органима;
информисање наставног особља о потребама студената из
појединих циљних група:
- о искуствима и потребама студената,
- о последицама одређених пракси,
- о специфичним потребама у погледу организовања наставе и
извођења испита;
помоћ у решавању статусних питања студената страних
држављана.
b) Пружање саветодавних и услуга психо-социјалне подршке
студентима УНИ:
- психолошко саветовалиште (пад мотивације , друге врсте
психичких криза, психолошка тестирања),
- социјална подршка ментора,
- помоћ у учењу (савладавање тешке материје, савладавање
обимне материје, планирање обавеза, прилагођавање
наставног процеса и испита специфичним захтевима
студената).
c) Спровођење активности праћења потреба студената:
- праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе
суочавају,
- праћење промена структуре студентске популације на
Универзитету и факултетима,
- прављење базе добрих пракси.
 Континуирано спровођење обука запослених у канцеларијама

Центра на Универзитету и факултетима.

 Праћење стања и употребе постојеће асистивне технологије на

факултетима Универзитета.
Одговорни: Центар за подршку студентима, Психолошко
саветовалиште, студенти волонтери
Рок: Октобар 2016. године

