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Број:          

Датум: 

           ПРЕДЛОГ 

На основу члана 73 став 1 тачка 1 Статута Универзитета у Новом Саду (пречишћен текст) 

број: 01-49/6, од 29.01.2016. године, Сенат Универзитета у Новом Саду, на седници одржаној дана 

________   2017. године, доноси 

 

ПРАВИЛНИК О СОЦИЈАЛНОЈ/ДРУШТВЕНОЈ УКЉУЧЕНОСТИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ 

 

Члан 1 

Правилником о социјалној/друштвеној укључености Универзитета у Новом Саду (у даљем 

тексту Универзитет) одређује се оквир треће мисије Универзитета, поред едукације и 

истраживања, социјална/друштвена укљученост и одговорност Универзитета у Новом Саду (у 

даљем тексту: друштвена одговорност). 

Сходно члану 4, ст. 2, тачка 2 Правилника o ближим минималним условима за избор у 

звање наставника на Универзитету у Новом Саду, овим Правилником се ближе дефинишу облици 

учешћа и доприноса широј друштвеној заједници. 

 

Основни појмови 

Члан 2 

У смислу овог Правилника, друштвена одговорност Универзитета подразумева двосмерну 

повезаност и утицај на ширу друштвену заједницу и окружење у коме запослени на факултетима 

Универзитета обављају своју делатност. 

Друштвена одговорност Универзитета се спроводи кроз следеће активности:  

(1) Активно и одговорно истраживање у корист шире друштвене заједнице;  

(2) Активно и одговорно образовање и/или обука која ће допринети развоју локалне 

средине, односно региона и  
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(3) Остале активности у вези са усмеравањем Универзитета ка широј друштвеној 

заједници. 

Члан 3 

Активно и одговорно истраживање 

Члан 4 

Запослени на Универзитету у Новом Саду који су ангажовани у истраживању морају бити 

свесни да истраживање није сврха само себи, већ треба да буде усмерено ка користи шире 

друштвене заједнице или да се њиме решавају проблеми окружења у коме живимо. 

Члан 5 

Примери социјално активног, односно одговорног истраживања су: развијање уређаја и 

услуга који помажу нашој популацији (роботи за аутистичну децу, помагала за хендикепиране или 

старе, итд., мониторинг загађења у нашој околини и обезбеђивање услова за производњу здраве 

хране и здравих услова живота за биљке, животиње, људе, итд.). 

Члан 6 

Како би се утицало на ширу друштвену заједницу, неопходно је остварити сарадњу 

Универзитета и свих других релевантних учесника друштвеног живота, као што су: представници 

републичке и покрајинске извршне власти, представници компанија, невладиног сектора, итд. 

Члан 7 

Да би се постигли вишеструки ефекти, неопходно је да Универзитет има развијену сарадњу 

и утицај на пословни сектор преко ентитета као што су Пословни инкубатор Нови Сад, Научно-

технолошки парк, итд.  

Члан 8 

Професори, асистенти, истраживачи, студенти Универзитета се подстичу да учествују у 

манифестацијама који се окренути ка томе да промовишу науку и бављење науком међу 

ученицима и студентима, као и да представљају научна достигнућа широј друштвеној заједници. 

Учешће на манифестацијама као што су: Ноћ истраживача, Међународни фестивал науке и 

образовања, Дан отворених врата Универзитета, Старт-ап викенд, Такмичење за најбољу 

технолошку иновацију, Такмичење за најбољу студентску идеју, и др. биће узето у обзир 

приликом избора у звања, у смислу члана 1 овог Правилника. 
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Активно и одговорно образовање 

Члан 9 

Поред формалног образовања кроз акредитоване студијске програме на факултетима 

Универзитета, образовање може бити стицано и кроз Центар за целоживотно учење Универзитета 

у Новом Саду, да би се остварила већа интеракција са широм друштвеном заједницом. 

Члан 10 

Путем организовања семинара, конференција, округлих столова, радионица, итд. 

потенцијални корисници биће информисани о облицима и садржајима целоживотног учења који 

су у понуди на Универзитету и припадајућим факултетима односно Центрима.  

Члан 11 

Додатно развијање предузетничких способности појединаца, као и промена пословног 

амбијента, омогућена је кроз похађање курсева у оквиру UNESCO катедре за студије 

предузетништва. 

Члан 12 

У своје стратегије развоја и годишње планове рада, факултети Универзитета и/или 

регистроване студентске организације уврстиће организацију манифестација које спајају студенте 

и будуће послодавце или омогућавају студентима понуду за обављање студентске праксе. 

Усмереност Универзитета ка широј друштвеној заједници 

Члан 13 

Имајући у виду да је Универзитет у Новом Саду државни универзитет и да је сва имовина 

власништво оснивача, неопходно је да Универзитет отвори сопствене инфраструктурне капацитете 

за ширу друштвену заједницу. 

Члан 14 

Приступ Централној универзитетској библиотеци, поред студентима и запосленима, биће 

омогућен и другим особама које су за то заинтересоване, чиме се подстиче ширење знања и 

усавршавање појединаца.  
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Члан 15 

У смислу члана 1 овог Правилника, приликом избора у звање биће узет у обзир 

волонтерски рад наставника као и учешће у акцијама као што су: добровољно давање крви, помоћ 

угроженом становништву током елементарних непогода (поплаве, пожари, итд.), учествовање у 

чишћењу и уређењу Кампуса (заједно са службама које су за то надлежне), помоћ особама са 

инвалидитетом или слабог материјалног стања, итд. 

Члан 16 

Простор павиљона или улазног хола Универзитета биће отворен за организовање 

различитих изложби, бијенала, културних догађаја, предавања, организовање конференција, итд. 

којима ће прилику да присуствују имати и представници шире друштвене заједнице.  

Организатор ових манифестација је у обавези да испоштује формалну процедуру 

пријављивања која је дефинисана на Универзитету. 

Члан 17 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења на седници Сената Универзитета. 

 

ПРЕДСЕДНИК СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 

                                                                                                                               Проф. др Душан Николић 

 

 

 


