УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ
КОМИСИЈА ЗА ОДНОСЕ СА СТУДЕНТИМА

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОДНОСЕ СА СТУДЕНТИМА ЗА 2012. ГОДИНУ

За председника Комисије за односе са студентима постављен сам 20. 11. 2012. године. Као
наставник Факултета, стекао сам одређена сазнања и искуства везана за рад прехнодне Комисије,
али и у оквиру непосредних контаката са студентима стекао сам увид у неке аспекте реализације
студијског програма. Поред тога, у свом раду Комисија је анализирала Извештај о спољашњој
евалуацији датиран 21. 12. 2012. године, а који је био доступан тек од 25. јануара 2013 на сајту
Комисије за акредитацију и проверу квалитета. Такође, Комисија је пратила и анализирала
Извештаје Одбора за квалитет Правног факултета у Нишу. На основу тога, Комисија за односе са
студентима подности следећи

ИЗВЕШТАЈ

I. Орјентационо‐мотивациони програм за студенте прве и друге године академских студија.
1. У пролеће 2012. године, односно у априлу и мају, Факултет је организовао и реализовао
промоцију Правног факултету у Нишу у складу са утврђеним Планом промоције Факултета.
Промоције су извршене у Нишу, Врању, Лесковцу, Прокупљу, Крушевцу, Јагодини, Алексинцу,
Соко Бањи, Неготину, Зајечару, Књажевцу, Пироту. Такође, Факултет је извршио промоцију у
оквиру манифестације „Инфо дани“ на Универзитету у Нишу. На свим промоцијама подељени
су промотивни материјали, презентирани основни подаци о студијском програму,
организацији наставе, наставним групама, начину оцењивања и вредновања, обезбеђењу
квалитета наставе, могућностима правничке професије. Генерално, показано је велико
интересовање за студије права, што се видело и приликом упуса студената на прву годину
студија школске 2012/2013. године. Такође, са управама средњих школа и гимназија извршена
је евалуација начина и времена презентације и постигнута сагласност да се следеће године
промоције одрже знатно раније, већ у првом полугодишту за ученике четвртих разреда.
Промоције факултета су одржане и на регионалним медијима: ТВ5, НТВ.
Промоцију факултета вршили су доценти и сарадници факултета.

2. У оквиру активности које које се односе на уписане студенте прве године академских студија
одржаване су групне консултације са студентима прве године, које су везане за успешније
савладавање студијског програма, за организацију и планирање учења. У оквиру тих
активности, пренесена су досадашња искуства која се тичу квалитета уџбеника и рада
наставника и сарадника.
II. Брошуре, водичи и други информативни материјали намењени студентима.
1. Информатор за студенте Правног факултета, Правни факултет у Нишу, Ниш, 2012. године који
се налази у студентској скриптарници факултета. Материјал је дистрибуиран приликом
промоција Правног факултета за будуће бруцоше.
2. На сајту Факултета студенти могу наћи све нормативне акте који су значајни за
функционисање студија.
3. Информације у оквиру сваког појединачног предмета саопштаване су током самог наставног
процеса на предавањима, вежбама и консултацијама.
4. Термини консултација су јасно истакнути и пружају могућност студентима, да поред наставе,
све неопходне информације добију у професорским кабинетима.
III. Доступност података од јавног интереса и информисање јавности о студијама и Факултету.
Сајт факултета даје све релевантне податке од значаја за реализацију студијског програма. Сва
правна акта, одлуке о изборима, конкурси и информације о настави и испитима налазе се на сајту
Факултеета. Факултет је доступан за све мас медије. Гостовање студената и наставника на
регионалним и националним медијима није се односило само на спреовођење студијског
програма, већ и на информисање јавности о такмичењима студената нашег Факултета, посебно
резултате Moot court такмичења, такмичења из медијског права, обуке на Правној клиници,
такмичења у беседништву.
IV. Предлог декану за ЕСПБ Саветника.
Комисија предложе Декану Факултета, Бојана Гњатовића за ЕСПБ саветника.
V. Организација и програм информисања студената и студентских организација на Факултету.
Комисија за односе са студентима је пратила, анализирала и контролисала све значајне медије
информисања на факултету и предлагала мере за побољшање комуникације између студената,
студентских служби и наставника Факултета.
VI. Предлози мера Одбору за квалитет у циљу превазилажења уочених проблема.
Комисија за односе са студентима, на основу анализе укупног функционисања правних студија,
предлаже Одбору за квалитет следеће мере за даље унапређивање студија права:
1. У оквору процеса реакредитације, кориговати студијске програме у циљу растерећења
студената, посебно друге године студије, и промену студијског програма мастер и

2.

3.

4.
5.
6.

докторских студија права. Комисија коју је формирао Декан Факултета већ је утврдила
основне принципе и предлоге студијског програма за све нивое студија који ће бити
упућени одговарајућим телима за одлучивање.
Редовније ажурирање значајних докумената и одлука на сајту Факултета посебно
Извештаје о самовредновању и извештаје о раду појединих комисија. Такође, извештаји
треба да садрже оцене о имплементацији предложених мера и активности за унапређење
квалитета студија. У том циљу, неопходна је стална комуникација између уредник сајта
Факултета и председника одговарајућих комисија.
Интензивирати активности промоције Факултета за будуће студенте права. То укључује:
План активности промоције на локалним, регионалним и националним медијима,
промоције Факултета у средњим школама централне и југоисточне Србије као и
организација манифестације „Дани отворених врата“.
Укључити студенте у обликовање садржаја, наставних јединица и тема наставних
предмета.
Побољшати комуникацију између наставника и студената, подстицати активно учење и
интерактивност у наставном процесу.
Припремити и штампати одговарајуће информативне материјале за студенте (Информатор
за 2013. годину)

VII. Организациона и техничка помоћ у спровођењу избора за Студентски парламент.
Комисија је пратила предизборне и изборне активности везане за спровођење избора за
студентски парлемент. Избори су спроведени регуларно, у складу за важећим прописима и
стандардима изборне праксе. Комисија је констатовала да су испуњени сви услови за техничко
спровођење избора (просторије, изборни материјал, гласачке кутије), услови везани за изборну
администрацију и чланство у изборним комисијама. Значај избора за студентски парламент није
само да се изаберу представници студената, већ и да се студенти уче изборном праву.
VIII. Састаннци (редовни и ванредни) и комуникација са представницима студентских
организација на предлог студенстке организације, Студентског парламента, Декана и Продекана
Факултета.
О свим важним важнијим питањима рада студената одржавају се стални или ad hoc састанци
којима присуствују чланови Одбора за квалитет и Комисија за односе са студентима у зависности
од приоритета односно питања која захтевају решавање. Такође, Председник Комисије за односе
са студентима је увек доступан за пријем студената поводом одређених питања студија.
XI. Предлог програме Одбору за превазилажење тешкоћа студената у учењу.
Комисија предлаже Одбору за квалитет да размотри и усвоји предлоге ове Комисије.
Такође, Комисија констатује да је потребно организовати дидактичке семинаре за наставнике и
сараднике који укључују неку врсту обуке или тренинга за активно и ефикасно учење. Овај предлог
Одбора за квалитет треба проследити и управи Факултета.

У том смислу, Комисија предлаже да се на почетку сваке школске године, посебно за студенте
прве године студија, организује „дидактички час“. Основни циљ дидактичког часа је да се
студентима презентирају основни начини и облици активног учења ради што лакшег и успешнијег
савладавања наставне материје.
X. Обезбеђење адекватних услова студирања и рада на Факултету и предлози мера Одбору за
унапређење услова студирања за студенте са инвалидитетом.
Факултет је од јануара 2012. године засновао стални радни однос са студентом докторских студија
Филипом Мирићем, у својству стручног сарадника, на Правној клиници Правног факултета у
Нишу. Управа Факултета испоштовала је све законом прописане услове неопходне за рад и
боравак особа са инвалидитетом (рампа, тоалет, лифт).
Такође, Комисија је констатовала да наставници и сарадници улажу додатне напоре како би на
прави начин вредновали предиспитне и испитне обавезе студената са инвалидитетом.

У Нишу, 12. 02. 2013.

Председник Комисије
Др Славиша Ковачевић, доцент

