На основу одредбе члана 21. Устава Републике Србијe (''Службени гласник РС'', број
98/2006), одредбе члана 19. Закона о забрани дискриминације (''Службени гласник РС'',
број 22/2009), одредбе члана 30. Закона о равноправности полова (''Службени гласник
РС'', број ''бр.104/2009), одредбе члана 18. Закона о спречавању дискриминација особа
са инвалидитетом(''Службени гласник РС'', бр. 39 /2006 и 13/2016), у складу са
Стратегијом развоја образовања у Србији до 2020. године (''Службени гласник РС'',
број ''бр.107/2012), стандардима за акредитацију високошколских установа, Савет
Факултета за менаџмент Сремски Карловци – Универзитета „Унион – Никола Тесла“
Београд, на предлог Наставно-научног већа Факултета, донео је дана 09.01.2020.
године

ПРАВИЛНИК
О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНИМА ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ
СТУДЕНТИМА ИЗ ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА
Члан 1.
Овим Правилником уређују се и утврђују основни принципи подршке студентима
Факултета за менаџмент Сремски Карловци који припадају осетљивим друштвеним
групама (у даљем тексту: Факултет), начин остваривања подршке, систем и механизми
подршке, мере и праћење њихове реализације.
Члан 2.
Факултет обавља делатност високог образовања и полази од принципа пружања
могућности појединцима да под једнаким условима стекну високо образовање, да им се
под једнаким условима обезбеди образовање током читавог живота, уз поштовање
Уставом загарантованих права и слобода, укључујући забрану свих видова
дискриминације.
Члан 3.
Осетљиве друштвене групе, у смислу одредбе члана 1. овог Правилника су:
-

Студенти са инвалидидтетом, хроничним болестима и рековалесценти,
Студенти без родитељског старања,
Студенти из материјално угрожених породица,
Студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и на територији република бивше СФРЈ.

Члан 4.
Ради остваривања права регулисаних овим Правилником, студенти треба да докажу
припадност осетљивим друштвеним групама.
Уз захтев студент подноси следећу документацију:
- Лица са инвалидитетом, хроничним обољењем и рековалесценти - извештај лекара,
- Студенти без родитељског старања - потврду да су на евиденцији Центра за
социјални рад или извод из матичне књиге умрлих родитеља,
- Студенти из материјално угрожених породица - потврду да су на евиденцији Центра
за социјални рад, односно потврда о примањима родитеља или старатеља. Студент
је из материјално угрожене породице ако просек примања испод просека у
Републици Србији,
- Студенти чији су родитељи нестали или су киднаповани на територији Косова и
Метохије и на територији република бивше СФРЈ - потврду удружења породица
киднапованих и несталих лица.

Механизми подршке кандидатима који припадају осетљивим друштвеним
групама приликом уписа на студије
Члан 5.
Приликом уписа студената на Факултет формира се посебна ранг листа за кандидате
који припадају осетљивим друштвеним групама на основу бодова из коначне ранг
листе.
Кандидати из осетљивих друштвених група биће пропорционално примљени у односу
на број пријављених кандидата, у овиру до 10% од одобреног броја студената.
Члан 6.
Број бодова који кандидати остваре на основу успеха из школе и завршног испита,
увећава се за 30% од броја бодова који недостају до 100 бодова.
Школарина за студeнте који припадају осетљивим друштвеним групама је 80% од
школарине.
Механизми подршке током студија
Члан 7.
Факултет пружа подршку студентима који припадају осетљивим друштвеним групама
поштовањем и предузимањем следећих мера:
- поштује стандарде прописане Правилником о техничким стандардима
приступачности (''Службени гласник РС'', број 46/2013),
- обезбеђује тумача за знаковни језик за потребе наставе, полагање испита и
извршавање административних обавеза,

- прилагођавање уџбеника (електронски формат, звучни формат, Брајево писмо и
друге одговарајуће форме уџбеничке литературе а у циљу постизања што
ефикаснијег савладавања предметне материје),
- организовање наставе сходно временским и просторним ограничењима,
- обезбеђивање неопходне асистенције ради испуњавања академских обавеза,
- пружање свих других система подршке у складу са законом и подзаконским актима,
а све у циљу постизања односно обезбеђивања једнаких услова студирања.
Члан 8.
Факултет именује одлуком једно лице са високим образовањем из поља друштвенохуманистичких наука за пружање подршке студентима који припадају осетљивим
друштвеним групама.
Запослени из става 1 овог члана у директном је контакту са сваким студентом из
осетљивих друштвених група и сачиња индивидуални образовни план који садржи:
- Физичку средину (где се учи),
- Наставни план и програм (шта се учи),
- Наставна помагала и материјале (из чега се учи),
- Методе рада (како се учи),
- Распоред активности (када се учи),
- Стручњаке који реализују програм Факултета (ко их учи),
- Начин провере знања (како се проверава шта је научено).
Запослени из става 1 ове Одлуке води евиденцију студената и пружених мера подршке
и на крају сваке школске године извештај доставља Наставно-научном већу Факултета.
Продекан за наставу, шефови катедри и представници студентског парламента
укључују се у систем подршке студентима из осетљивих друштвених група.

Извори финансирања
Члан 9.
Средства за финансирање мера прописаних овим правилником обезбеђује Факултет:
- Из сопствених средстава;
- Из донација, поклона, завештања;
- Од уговора и пројеката у вези са реализацијом мера подршке;
- Других извора, у складу са законом.
Члан 10.
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.
Председник Савета

Владимир Симић

