
ПРИСТУПАЧНОСТ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА  
ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 



ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УНИВЕРЗИТЕТУ 

• Свеобухватни универзитет са готово свим 
научним областима.  

• У Европској престоници културе 2022. 

• У Омладинској престоници Европе 2019. 

• Докторска школа математике у Републици 
Србији:  председништво и седиште 
смештени на УНС 

• Конфуцијев институт на Универзитету у 
Новом Саду (Филозофски факултет УНС,  
од 2014)  



ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УНИВЕРЗИТЕТУ 

Упис на студије у складу са програмом 

афирмативних мера 
 

• Афирмативне мере 

• Упис у прву годину студија 

• Упис на више године студија 

• Упис мастер студија 

• Прилагођавање пријемног испита за студенте са 

инвалидитетом 

 

Стипендије за студенте са инвалидитетом 
 
• Поступак за остваривање права на стипендије за студенте 

са инвалидитетом 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

У оквиру Центра за информисање и односе са 

јавношћу Универзитета у Новом Саду: 
 

• Служба за подршку студентима са инвалидитетом 

• Менторски рад са студентима са инвалидитетом 

• Каријерно вођење и саветовање студената са 

инвалидитетом 

• Посредовање у остваривању права у високом образовању 

• Посредовање у успостављању сарадње и коришћењу 

сервиса подршке 

• Радне праксе и запошљавање студената са инвалидитетом 

• Опште информације од интереса за студенте са 

инвалидитетом 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Ментор за студенте са инвалидитетом у оквиру 
Центра за информисање и односе са јавношћу 
Универзитета у Новом Саду: 
 
• обезбеђивање информација о услугама каријерног вођења и 

саветовања студената; 
• успостављање и одржавање комуникације са партнерима; 
• прикупљање и пружање информација о систему подршке; 
• планирање личног и професионалног развоја студената са 

инвалидитетом; 
• информисање студената и дипломаца о услугама каријерног 

вођења и саветовања; 
• успостављање и одржавање комуникације са послодавцима; 
• администрацијоа процеса утврђивања 

инвалидности/хроничног оболења; 
• праћење промена у релевантној законској регулативи 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Централна библиотека Универзитета у Новом Саду 

 
 Подршка у учењу 

 Дигитализација и прилагођавање литературе 

 Асистивне технологије 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Центар за подршку студентима Филозофског факултета УНС 

 

 Психо-социјална подршка студентима са инвалидитетом 

  Вршњачко саветовалиште 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Центар живети усправно 

 
 Персонална асистенција 

 Искуствено саветовалиште 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Новосадско удружење студената са 

инвалидитетом 
 

 Активизам студената са инвалидитетом 

 Друштвени живот студената са инвалидитетом 



СЕРВИСИ ПОДРШКЕ СТУДЕНТИМА СА 
ИНВАЛИДИТЕТОМ 

Факултети Универзитета у Новом Саду 

 
 Архитектонска приступачност 

 Асистивне технологије 



СМЕШТАЈ И ИСХРАНА 

Студентски центар Нови Сад и 

Студентски центар Суботица 
 

 Архитектонска приступачност 

 Ресторани за исхрану студената 

 Смештај у студентске домове 

 Контакт подаци 



ОД ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА ДО ЗАПОСЛЕЊА 

Прелазак студената са инвалидитетом од 

високог образовања до запослења 
 

 Менторски рад са студентима са инвалидитетом 

 Едукације на тему каријерног развоја и запошљавања 

 База података отворених радних места, образовних програма 

и пракси 

 Промоција значаја и могућности за запошљавање особа са 

инвалидитетом 

 Регионални веб портал који повезује особе са инвалидитетом 

са тржиштем рада  

 Истраживања и анализе 



КОНТАКТ: 
 

Универзитет у Новом Саду 
Центар за информисање и односе с јавношћу 

Служба за развој каријере и саветовање студената 
 

Адреса: Др Зорана Ђинђића бр. 1, Нови Сад 
 

Контакт особа: 
Стефан Савић 

(021) 485-2048, 064/813 87 87 
podrska.ssi@uns.ac.rs, stefan.savic@uns.ac.rs  

 

ПОДРШКА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 
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