На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/2017,
27/18 и 73/18), члана 6. и 46. Статута Универзитета у Нишу (“Гласник Универзитета у Нишу” број
8/2017, 6/18 и 7/18), Савет Универзитета у Нишу на седници одржаној 27.03.2019. године доноси
ПРАВИЛНИК
о раду Алумнија Универзитета у Нишу
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником уређује се организација и рад Алумнија Универзитета у Нишу.
Члан 2.
Алумни је организациона јединица без својства правног лица Универзитета у Нишу у оквиру
које се подстиче активно учешће дипломираних студената Универзитета у Нишу који своје
образовање и професионалну каријеру настављају у земљи и иностранству, у свим областима
остваривања делатности Универзитета као и популаризација и побољшање репутације
Универзитета у Нишу, научноистраживачког, стручног и уметничког рада наставника, сарадника и
студената.
II. ЦИЉЕВИ АЛУМНИЈА
Члан 3.
Циљеви Алумнија су:
1. успостављање и одржавање веза између Универзитета у Нишу и његових студената након
дипломирања, магистрирања или докторирања;
2. повезивање некадашњих студената у универзитетску заједницу Алумни;
3. развијање сарадње између Универзитета у Нишу и предузећа, организација и институција у
којима раде некадашњи студенти, магистранти и докторанди Универзитета у Нишу;
4. подстицање и унапређивање научних, стручних и практичних активности чланова
Алумнија;
5. унапређење студентске мобилности;
6. сарадња на реализацији научноистраживачких, стручних или уметничких пројеката.
III ЧЛАНСТВО У АЛУМНИЈУ
Члан 4.
Чланство у Алумнију је добровољно и бесплатно.
Својство члана Алумнија се стиче попуњавањем и достављањем електронског обрасца
приступнице.

-

Члан 5.
Чланови Алумнија остварују циљеве из члана 3. овог Правилника:
укључивањем чланова Алумнија у реализацију развојних и научностраживачких пројеката
који се реализују на Универзитету
ангажовањем чланова Алумнија који имају одговарајуће научне и стручне услове у раду
комисија за израду и одбрану докторских дисертација на факултетима Универзитета;
укључивањем чланова Алумнија у комисије за изборе наставника из одговарајуће научне
области,
укључивањем у активности Иновационог центра Универзитета,
укључивањем у активности Центра за трансфер технологија,

-

-

настојањем да се наставници или сарадници Универзитета укључе у реализацију
научноистраживачких и других пројеката у земљама у којима живе и раде чланови
Алумнија.
настојањем да се наставницима и сарадницима Универзитета омогуће научна и стручна
усавршавања у институцијама у којима раде чланови Алумнија,
пружањем адекватне помоћи наставницима и сарадницима Универзитета на докторским
студијама или постдокторском усавршавању у земљама у којима раде чланови Алумнија,
другим активностима које имају за циљ афирмацију Универзитета и јачање сарадње са
члановима Алумнија.

IV ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД АЛУМНИЈА
Члан 6.
Алумни има своје органе, који се, у оквиру својих овлашћења, залажу за остваривање
програма рада и циљева Алумнија због којих је основан.
Алумни има председника, заменика председника и скупштину.
Члан 7.
Рад Алумнија координира председник кога именује ректор Универзитета у Нишу на период
од три године, са могућношћу поновног именовања.
Ректор именује и заменика председника Алумнија, који у одсуству председника Алумнија
врши његове дужности.
Председник Алумнија остварују координацију међу члановима Алумнијa, по правилу
електронским путем.
Члан 8.
Скупштину сачињавају сви чланови Алумнија.
Скупштина може давати предлоге и иницијативе, који се сматрају усвојеним ако их у
електронској комуникацији подржи већина чланова.
Члан 9.
Стручне и административно-техничке послове за потребе Алумнија обављају запослени на
Универзитету у Нишу.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у ”Гласнику Универзитета у Нишу”.
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У Нишу, 27.03.2019. године
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