На основу члана 65. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“ број
88/2017, 27/2018 - др. Закон, 73/2018, 67/2019, 6/2020 (др. закон), 6/2020 (др. закон), 11/2021,
67/2021 (др. закон), 67/2021) и члана 46. Статута Универзитета у Нишу («Гласник
Универзитета у Нишу број 8/17, 6/18, 7/18, 2/19, 3/19 и 4/19), Сенат Универзитета у Нишу,
на седници одржаној 27.10.2021. године, донео је
Правилник о студенту ментору
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин избора и начин деловања студената-ментора.
Члан 2.
Студенти ментори се бирају из редова студената волонтера који искажу жељу да се
овом активношћу баве. Неопходно је да су постигли задовољавајући успех (8.00 и више),
нису обнављали године током студирања, као и да се истичу у наставним и ваннаставним
активностима. Студенти ментори се бирају из редова студената треће и четврте године
основних студија и из редова студената мастер студија и студената треће, као и четврте,
пете и шесте године интегрисаних академских студија.
Члан 3.
Избор студената ментора врши Комисија одређена од стране одговарајућег органа
факултета. У овој Комисији је обавезно присуство представника студентског парламента и
представника Центра за подршку студентима на факултету.
Конкурс за избор студента ментора расписује факултет.
Пријаве се од стране представника Центра за подршку студентима на факултетима
УНИ прикупљају у току пролећног семестра текуће школске године.
Одабрани студенти пролазе обуку организовану на факултету или Универзитету.
Њихов мандат почиње од 1. октобра следеће школске године и траје једну школску
годину.
Студент ментор се може поново јавити на конкурс након истека мандата.
Члан 4.
Студенти ментори обављају следеће информативне и саветодавне активности у циљу
пружања помоћи студентима:
- пружање информација о настави, правилима понашања на факултету и правима
и обавезама у току студирања;
- пружање информација о службама на факултету и Универзитету у целини,
њиховим надлежностима и начину комуницирања;
- подршка у доношењу одлука у вези са студирањем и учењем (упућивање на
наставнике и сараднике ради добијања потребне помоћи у учењу, пружање
информација од значаја за избор изборних предмета);
- пружање информација о службама на факултету и Универзитету (нпр.
Психолошко саветовалиште) у оквиру којих се студентима пружа
психосоцијална подршка (управљање стресом, јачање самопоуздања,
успостављање комуникације и стицање социјалног капитала);
- пружање информација о могућностима побољшања студенског стандарда
(кредити, стипендије, смештај у дом, други инструменти студентског
стандарда);
- пружање информација о могућностима за студентску мобилност;

упућивање на организационе једнице факултета и Универзитета које могу
помоћи у превазилажењу евентуалних проблема током студирања (Центар за
подршку студентима, продекани за наставу итд.);
- упознавање са постојећом асистивном технологијом која постоји на факултету
и Универзитету ако је то потребно; и
- други видови подршке током студирања.
Члан 5.
Следеће категорије студената имају право да добију помоћ студента ментора:
студенти са инвалидитетом,
студенти припадници мањинских група,
студенти неповољног социо-економског статуса,
студенти који немају пребивалиште у универзитетском центру и имају тешкоће у
прилагођавању новој средини и учењу;
студенти – страни држављани,
сви остали студенти који се суочавају са тешкоћама приликом студирања.
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Члан 6.
Рад студента ментора организује координатор студента ментора који се одређује на
сваком факултету из реда наставника и/или сарадника. Координатора студента ментора
именује декан факултета за период од три године.
Студент-ментор сарађује са координатором и представницима Центра за подршку
студентима, уколико он постоји на факултету, студентским парламентом, у погледу
добијања подршке и упутстава током периода менторисања.
Студенти и студент ментор остварују непосредан контакт (лицем у лице, имејлом,
телефоном, порукама) најмање једном недељно, а, по потреби чешће.
Члан 7.
Студенти се за коришћење института студент-ментор пријављују након почетка
школске године. Информације о постојању ове могућности биће доступне на сајту и промоматеријалима факултета УНИ, као и путем активности студентског парламента.
Члан 8.
Рад студената-ментора се вреднује као ваннаставна активност на основу Правилника о
вредновању ваннаставних активности студената и уноси се у додатак дипломи.
Члан 9.
Овај Правилник објавити у Гласнику Универзитета у Нишу и доставити сектору за
правне и опште послове и архиви Универзитета у Нишу.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу осам дана по објављивању у Гласнику Универзитета у
Нишу.
СНУ број 8/16-01-012/21-006
У Нишу, 27.10.2021. године
ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА
УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ
Проф. др Драган Антић, с.р.

