
П Р А В И Л Н И К 
О РАДУ СТУДЕНАТА МЕНТОРА 
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ 
ГЕОГРАФСКОГ ФАКУЛТЕТА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овим Правилником ближе се дефинишу критеријуми избора и дужности студената 
ментора (у даљем тексту: Мeнтора) Универзитета у Београду - Географског факултета (у даљем 
тексту: Факултета). 
 

II ДУЖНОСТИ МЕНТОРА 
 

Члан 2. 
 

 Обавезе студента ментора су: 
 

• Да у првој недељи наставе контактира све додељене студенте и договори састанак са њима; 
• Да по договору одржи најмање три састанка по семестру са својом групом  
• Да доставља координатору извештај о одржаним састанцима; 
• Да остави контакт податке својој групи бруцоша, ради остваривања комуникације (ако је 

у могућности на свечаном пријему бруцоша); 
• Да осмисли и оформи групу за комуникацију са додељеним бруцошима (Фејсбук, Воцап, 

Вибер, имејл...); 
• Да обавести бруцоше у којим терминима је доступан за питања; 
• Да у терминима које је сам одредио одговара на питања бруцоша из своје групе, 

доставља им потребни материјал и помаже им на савестан и одговоран начин, 
• Да буде комуникативан и посвећен својој групи студената; 
• Да подели информације које му проследи координатор пројекта; 
• Да буде ментор каквог би и сам желео у првој години. 

Члан 3. 
 

 Студент ментор има то звање у току једне школске године. Уколико жели може 
конкурисати више пута на позицију студента ментора.  

Уколико студент ментор не испуњава обавезе прописане овим Правилником, координатор 
пројекта ће уместо њега ангажовати другог студента или распоредити његову групу другим 
менторима.  

Студент ментор може и пре краја школске године дати оставку на тој позицији, док ће 
координатор пројекта на исти начин као и у ставу два овог члана раподелити његову групу 
бруцоша. 
 Студенту ментору се додељује 10-15 студената прве године. 



Члан 4. 
 

 Студент ментор бира се на конкурсу који расписује координатор пројекта најкасније  20. 
августа. 
 Услове конкурса прописује координатор пројекта. 
 

Члан 5. 
 

 Координатора пројекта бира и именује Студентски парламент Факултета. 
 Да би студент могао бити координатор пројкта  не мора бити члан парламента. Мора да је 
учествовао у пројекту ,,Студент ментор” бар једну годину. 
 У случају необављања својих дужности прописаних у ставу 6. овог Правилника, 
координатор пројекта може бити смењен од стране Студентског парламента Факултета. 
 

Члан 6. 
 

 Дужности координатора пројекта су да: 
• обезбеди сале за радионице и састнаке; 
• надгледа рад студената ментора; 
• ради на побољшању пројекта у комуникацији са студентима, наставним и ваннаставним 

особљем факултета; 
• мотивише менторе и смисли начин награђивања ментора који су се изузетно исказали; 
• поднесе два извештаја Студентском парламенту Факултета: први на до 31. септембра и 

други до 31. децембра ; 
• свим менторима који су успешно обављали ту функцију обезбеди уверење да су били 

ментори. 
 

Члан 7. 
 

 Након успешно обављене функције ментора у текућој школској години, студент ментор ће 
као награду добити додатних 2 ЕСПБ поена.  
 
 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 8. 
 

  
Овај Правлиник има за сврху да уреди пројекат студент-ментор и одреди дужности ментора и 
координатора пројекта. 
 
 Овај Правлиник ступа на снагу даном објављивања. 
 
 
 

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА 
 

______________________ 
 

   Проф. др Дејан Шабић 


