
 

Конкурс за студенте асистенте 

 

 У сарадњи са Управом Факултета, Студентски парламент расписује конкурс за 
студенте асистенте који ће у овој школској години радити на побољшању комуникације 
са млађим колегама који су ове године уписали прву годину студија на Факултету 
техничких наука у Чачку. 

 Прва обавеза будућих студената асистената биће упознавање са њима 
додељеним бруцошима, као и дељење раније прикупљеног материјала у дигиталном 
облику по смеровима. 

 Пријаве за менторство ће трајати до петка, 21.10.2016. године . 

 Сви заинтересовани студенти, који задовољавају критеријуме истакнуте у 
„Правилнику о студентима асистентима“, се могу пријавити слањем попуњеног 
формулара у PDF формату на  parlament@ftn.kg.ac.rs и на student.prodekan@ftn.kg.ac.rs, 
са насловом „Пријава за студента асистента“. Назив PDF документа треба да гласи 
„Име_Презиме“, а у складу са именом и презименом кандидата. 

 

Општи услови за учешће на конкурсу 

 

 Молимо вас да пажљиво прочитате услове конкурса и правилник о студентима 
асистентима. Уколико имате било какву дилему у вези са условима и/или пријавом на 
конкурс можете се обратити на ниже наведене контакте за подршку. 

 За место студента асистента, а на добровољној бази, може се пријавити било 
који студент који је завршио бар једну годину студија на било ком студијском програму 
Факултета техничких наука у Чачку.  

 

 

 

 

 

  



Основни критеријуми за избор студента асистента 

 Након истека рока за пријаву за место студента асистента, све приспеле пријаве 
се обрађују. Након што се обраде сви подаци, праве се јединствене ранг листе по 
смеровима и то на следећи начин: 

 

к- фактор године студија (он износи за 2. годину 2, за 3. годину 2.5 , за 4. годину 3 и за 
апсолвенте и мастер 3.5)  

Година студија односи се на годину студија ментора када је његов штићеник уписао 
факултет. За обновљену годину или апсолвентску годину од укупног збира поена 
одузима се по један бод. 

 По објављивању листи за студенте асистенте, сваки асистент ће примити 
повратан mail у ком ће добити списак својих штићеника. Трудићемо се да, колико год је 
то могуће, спојимо асистенте са штићеницима из истих градова и/или средњих школа. 

Обавезе студената асистената 

 Обавезе носилаца пројеката којима је одобрено асистентство ближе се одређују 
„Правилником о студентима асистентима“.  

 Модел овог правилника можете погледати на званичној страници, али и на сајту 
Факултета техничких наука у Чачку. 

 

Конкурсна документација 

 Конкурсна документација се може преузети на горе наведеној, званичној 
Фејсбук страници Факултета техничких наука, или на званичном сајту факултета. 

 За учешће на конкурсу, обавезно се доставља: 

1. попуњен формулар у PDF формату, 
2. print-screen Ваше почетне странице са портала за студенте, како би се 

утврдила веродостојност Ваших података. (лични подаци, освојени ЕСПБ и 
уписани семестари као у примеру) 

 

Председник  Студентског парламента  ФТН у Чачку  
Милован Кнежевић 

 



Правилник о студентима асистентима 
 

Студентски парламент и Алтернативна Студентска Организација школске 2016/2017. 
године организује пројекат под називом „Студент асистент“. Сврха програма јесте 
помагање новоуписаним студентима од стране старијих колега. 

Ко су студенти асистенти? 

Студенти асистенти су студенти који су завршили бар једну годину студија на било ком 
студијском програму Факултета техничких наука у Чачку. Студент асистент се 
добровољно пријавио да помогне новоуписаним студентима током њихове прве године 
студија. Ако студент асистент не може да помогне новоуписаном студенту, 
његова/њена упознатост како са Универзитетом, тако и са самим Факутетом, му/јој 
омогућава да повеже истог са особом која је у стању да помогне. 

Пред крај сваке школске године студенти који су заинтересовани за позицију студента 
асистента имају прилике да се пријаве на конкурсу. Како би студенте асистенте што 
боље мотивисали, уз помоћ Управе Факултета, сваком студенту ментору омгућена је 
потпуно бесплатна пријава свих испита у свих осам испитних рокова. Након што се 
обраде захтеви студената за добијање менторства, рангирају се и то на следећи начин: 

 

к- фактор године студија (он износи за 2. годину 2, за 3. годину 2.5 , за 4. годину 3 и за 
апсолвенте и мастер 3.5)  

Година студија односи се на годину студија ментора када је његов штићеник уписао 
факултет. За обновљену годину или апсолвентску годину од укупног збира поена 
одузима се по један бод. На крају, саставља се јединствена ранг листа студената 
ментора по свим смеровима. Они студенти који су изабрани за студента асистента 
добиће од пет до петнаест својих штићеника и то тако да сваком студенту асистенту 
припадну они новоуписани студенти који су похађали исту средњу школу као он, или 
су из истог града. 

Шта је студент асистент? 

То је особа која пружа подршку, охрабрење и мотивацију другим студентима. Циљ је 
помоћи новоуписаној генерацији да што лакше и са што мање сметњи прођу кроз оно, 
кроз шта су студенти асистенти већ прошли. 

Студент асистент је ту да одговори на сва питања новоуписаних студената, односно ако 
не зна одговор да упути студента на одговарајућу установу/особу која ће му/јој помоћи. 
Улога студента асистента је да помогне новоуписаним студентима у што бржем 



сналажењу на факултету и да укаже на све битне ствари везане за испите, учење и 
предавања. 

Обавезе студента асистента: 

Студент асистент се додељује групи студената на почетку сваке школске године. Број 
студената асистената зависи од броја новоуписаних студената на студијске програме. 
Студент асистент дужан је да: 

1. Информише студенте о изборним предметима и предложи избор који је 
адекватан њиховим афинитетима и преференцијама 

2. Упути новоуписане студенте у начин бирања изборних предмета. 
3. Упути их у то где се налазе кабинети свих професора чије предмете слушају 

у I години студија. 
4. Објасни им како да направе налог на моодле-у. 
5. Објасни им како да направе налог на порталу за е-индекс. 
6. Објасни им како да пријаве испите преко интернета, у студентској служби и 

како да поступе у случају да закасне са пријавом испита. 
7. Упути их у календар школске године, као и у испитне рокове. 
8. Упозори на могуће потешкоће са градивом у складу са средњом школом из 

које новоуписани студент долази. 
9. Упути их у начин што ефикаснијег савлађивања градива из одређених 

предмета. 
10. Ако поседује одређене скрипте и материјале (у дигиталном и штампаном 

облику) да исте позајми новоуписаном колеги. 
11. Да упути новоуписане студенте у детаље полагања колоквијума и испита. 
12. Одговара на питања студената у року од 24 сата. 

 

На кога се све односи овај правилник? 

Овај правилник се првенствено доноси како би се стварањем звања „студент асистент“ 
олакшала прва година студија свим бруцошима. Међутим, како не би били искључиви, 
правилник и обавезе студената асистената се проширују тако да важе за све студенте 
који су уписали факултет у текућој години. Дакле, поред бруцоша за помоћ студента 
асистента могу се обратити студенти који су текуће школске године прешли са неких 
других факултета на Факултет техничких наука у Чачку, као и студенти са 
инвалидитетом. 

За додатна питања и информације, пишите на мејл parlament@ftn.kg.ac.rs. 

 

________________________________________________________ 
Председник  Студентског парламента  ФТН у Чачку  

Милован Кнежевић 



Подаци о кандидату за Студента асистент 

 

*напомена: кандидат  сам попуњава овај образац и уз њега доставља као доказ податке са студентског поратала ФТН у Чачку. 

  

ИМЕ  

ПРЕЗИМЕ  

БРОЈ ИНДЕКСА  

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ  

ИМЕ ЗАВРШЕНЕ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ И МЕСТО  

ПРОСЕК  

БРОЈ ЕСПБ  



Пример пријаве на конкурс за Студента асистента 

 
Напомена: свака сличност са особама из стварног живота је случајност. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


