ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
СУБОТИЦА
Број: 01-369/2015
Дана: 17.07.2015.

На основу члана 16. Статута Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Савет
Високе техничке школе струковних студија у Суботици, на седници одржаној дана 17.07.2015.
године, донео је

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У
СУБОТИЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Члан 1.
Овим Правилником дефинишу се основни принципи за подршку студентима Високе техничке
школе струковних студија у Суботици (у даљем тексту: Школа) који долазе из осетљивих група,
систем подршке и начин њиховог остваривања, мере и праћење њихове реализације, као и
друга питања од значаја за унапређење ове области.
Члан 2.
Школа обавља делатност високог образовања и полази од принципа пружања могућности
појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање и да се образују током
читавог живота, уз поштовање људских права и грађанских слобода, укључујући забрану свих
видова дискриминације.
Ради остварења ових циљева и отклањања неједнакости и даљег продубљивања те
неједнакости којој су изложене осетљиве групе, Школа утврђује систем пружања подршке
овим лицима и начин њиховог остварења као и мере за унапређење ове подршке.
Члан 3.
Осетљиве групе у смислу члана 2. овог Правилника јесу:
1. Студенти са инвалидитетом,
2. Студенти из мањинских група,
3. Студенти лошег материјалног стања,
4. Студенти који се суочавају са тешкоћама током студирања које су проузроковане
неким од следећих фактора:
- лошији социјално-економски услови живота;
- потичу из неразвијених општина;
- имају потешкоће у прилагођавању новој средини и учењу;
5. Матуранти, потенцијални кандидати за упис на студије из друштвених група које су
подзаступљене у систему високог образовања (ученици са хендикепом, из мањинских
група, из руралних подручја, који немају пребивалиште у седишту Школе, из средњих
стручних школа, из сиромашних породица, и сл.).
Члан 4.
Систем подршка коју Школа пружа студентима из члана 3. овог Правилника обухвата следеће
услуге:
I

Информативне услуге студентима:
1. унапређење студентског стандарда (пружање информација о кредитима,
стипендијама, афирмативне мере, мере Школе о ослобађању од школарина, плаћање
школарине у више рата, бесплатни уџбеници и др.);

2. почетна оријентација (пружање информација о Школи, о студентском животу и
активностима, о правилима студирања и др.);
3. заступање студентских интереса из области студирања и студентског стандарда пред
надлежним телима и институцијама;
4. информисање наставног особља о потребама студената из појединих циљних група.
II

Саветодавне услуге:
1. помоћ у учењу,
2. помоћ при избору (каријерног) усмерења,
3. помоћ при аплицирању за стипендије, донације, награде и сл.

III

Активности праћења потреба студената:
1. праћење и уочавање проблема са којима се циљне групе суочавају;
2. праћење промена структуре студентске популације у Школи (на основу пријемног
обрасца за упис на студије);

IV
Координација активности подршке студентима коју пружа Школа, са другим
релевантним институцијама и организацијама.
Члан 5.
Послове из члана 4. овог Правилника за подршку студентима обављају:
- помоћник директора за наставу,
- шефови Катедри,
- представник Студентског парламента Школе, а у сарадњи са студентским организацијама, а
нарочито са представницима удружења ромских студената и представницима удружења
студената са инвалидитетом.
Члан 6.
Ради праћења стања у области остварења подршке студентима из осетљивих група из члана 3.
овог Правилника, органи из члана 5. овог Правилника утврђују стање, идентификује слабости,
утврђују препоруке, односно предлажу мере за њихово отклањање.
Циљ мера је унапређење ове области, побољшање услова студија студената из члана 3. овог
Правилника и ове мере чине саставни део система обезбеђења квалитета високог образовања
на Школи.
Члан 7.
Школа у оквиру јединственог информационог система води базу података о студентима из
члана 3. овог Правилника, у складу са Законом о високом образовању. База података обухвата
податке о уписаним студентима, њихово напредовање кроз студије, врсту подршке ко ја им се
пружа, потребну опрему и друге релевантне податке који су од значаја за праћење ове
области.
Члан 8.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Савета
Високе техничке школе струковних студија у Суботици
Др Маравић Чисар Сања
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Датум: 15.05.2017.
Бр.: 01-183/2017
ПРЕДМЕТ: ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА
На основу члана 73. Статута Високе техничке школе струковних студија у Суботици, Савет
Школе је на седници одржаној дана 15.05.2017. године, донео је
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА
ВИСОКЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У СУБОТИЦИ ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА
Члан 1.
Члан 5. Правилника о начину подршке студентима Високе техничке шќоле струковних студија у
Суботици из осетљивих група од 17.07.2015. године, мења се и гласи:
“Послове из члана 4. овог Правилника за подршку студентима обављају:
- помоћник директора за наставу,
- представник Студентског парламента Школе, а у сарадњи са студентским
организацијама, а нарочито са представницима удружења ромских студената и
представницима удружења студената са инвалидитетом”.
Члан 2.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Савета
Високе техничке школе
струковних студија у Суботици
Др Пинтер Роберт

