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ИЗВОД ИЗ ЗАПИСНИКА
о раду Сената Универзитета у Новом Саду на 2. седници одржаној 08. новембра 2012.
године у сали Ректората Универзитета у Новом Саду
40.
ИНФОРМАЦИЈА О ТЕМПУС ПРОЈЕКТИМА: „ЈЕДНАК ПРИСТУП ЗА СВЕ:
ОСНАЖИВАЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ДИМЕНЗИЈЕ У ЦИЉУ ЈАЧАЊА ЕВРОПСКОГ
ПРОСТОРА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА“ – EQUIED И „РАЗВОЈ И
УСПОСТАВЉАЊЕ МЕРА ЗА ПОКРЕТАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ И ОДРЖИВОСТ
САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА И ДРУШТВА“ – INTERFACE
Након уводне речи проф. др Мирослав Весковић, председник Сената дао је реч проф. др
Зити Бошњак која је информисала присутне о Темпус пројектима: „Једнак приступ за све:
оснаживање социјалне димензије у циљу јачања европског простора високог образовања“
– EQUIED и „Развој и успостављање мера за покретање, унапређење и одрживост сарадње
између високог образовања и друштва“ – INTERFACE.
Када је реч о Темпус пројекту „Једнак приступ за све: оснаживање социјалне димензије у
циљу јачања европског простора високог образовања“ – EQUIED, проф. др Зита Бошњак је
истакла да пројекат до октобра 2014. године треба да дефинише предлог мера за
равноправно укључивање свих група потенцијалних студената у високо образовање,
предлог новог Закона и пратећих прописа о ученичком и студентском стандарду, да
унапреди систем прикупљања података о социјалној димензији високог образовања, да
успостави мрежу подршке студентима на универзитетима у Србији и уведе и унапреди
асистивне технологије на универзитетима.
Такође је додала да је у току избор 50 ученика из средњих стручних школа у Србији из
недовољно заступљених група у високом образовању који ће проћи програм припреме за
полагање пријемног испита.
Други пројекат „Развој и успостављање мера за покретање, унапређење и одрживост
сарадње између високог образовања и друштва“ – INTERFACE односи се на успостављање
три интегралне компоненте (курсеви целоживотног учења, саветовање и развој каријере
студената и подстицање Алумни-а Универзитета, неопходне за одржање релевантности
високог образовања у условима брзих и континуалних промена. У оквиру TEMPUS
INTERFACE пројекта је организован INTERFACE центар, који кроз координацију три
поменуте компоненте у циљу постизања синергијског дејства, треба да омогући да

Универзитет својим исходима одговори потребама активних и дипломираних студената с
једне стране и тржишта рада и привреде с друге стране, на адекватнији начин, те да
допринесе лакшем запошљавању дипломираних студената и стицању нових и ширих
компетенција и вештина након стицања дипломе, потребних за обављање сложених, често
интердисциплинарних, трансдисциплинарних или мултидисциплинарниих задатака.
Имплементација основних активности Центра и анализа одрживости концепта каријарног
саветовања, целоживотног учења и алумнија на Универзитету се ослања на реализацију
три пилот пројекта, који би требало да се окончају до маја 2013. године. Активна улога
алумнија треба да обухвати како промоцију Универзитета, тако и учешће у обликовању
бољих и релевантнијих студијских програма и курсева целоживотног учења.
С тим у вези проф. др Мирослав Весковић истакао је да је један од задатака пројекта
INTERFACE формирање Алумни центра који би требало да буде делом издвојен из
Универзитета и у вези с тим се пре свега намеће питање избора председника Центра.
Проф. др Мирослав Весковић предложио је да Центар има два коопредседника. Један би
био неко од наших успешних људи који је направио каријеру у иностранству, а други би
био неко ко је направио успешну каријеру у домаћим условима и који, уколико је то
могуће, има око себе одговарајућу структуру људи који би му помогли у раду Центра.
Истовремено је нагласио да већ има у виду неке успешне појединце и замолио присутне да
размисле о наведеној идеји и предложе, односно помогну у избору кандидата за
председнике Алумни центра.
Информативни материјал за наведене Темпус пројекте достављен је члановима Сената и
подељен на самој седници.
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