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Удружење Ми можемо све основано је са циљем да кроз инклузивне програме утиче  на 
стварање једнаких могућности за све уз поштовање различитости 

Водич за студирање – II део 

 

Здраво свима! Надам се да вам се свидео први део водича. Овај део 

настављамо у истом стилу као претходни, али ћемо проћи кроз студентске 

домове, стипендије и студентске размене. Надам се да ће вам се свидети, 

мени је током студија свака активност била занимљива на неки свој начин. 

Такође, подсећам вас да се ствари мењају. Моје искуство ће вам можда 

помоћи и као путоказ за добијање актуелних информација на дату тему. 

Поред тога, имајте у виду да су моја искуства везана за Универзитет у Новом 

Саду, а да одређена правила могу да варирају од Универзитета то 

Универзитета.  

Студентски дом - смештај 

Као неко ко је свих пет година својих студија био корисник 

студентског дома, све вас подстичем да уколико долазите из удаљеног места 

да обавезно бар једну вашу годину проведете у студентском дому. Иако је 

супер место за учење, овде ћете упознати пуно пријатеља, научићете неке 

нове ствари и наравно бити близу кампуса и свих дешавања што ће 

употпунити ваше неформално образовање и успомене за цео живот.   

За студентски дом се пријављује путем конкурса који се објављује у 

два термина. Први је за све будуће студенте и конкурс је отворен у августу, 

а усељава се од октобра, док за студенте виших година је конкурс у октобру, 

а усељење се ради од 15. новембра. Оно што је битно знати да уколико се на 

нађете на коначној ранг листи према првој расподели подносите захтев у 

року од 8 дана од дана објављивања коначне ранг листе, а образац за нови 

захтев се добија у Служби смештаја. Не морате пуно да бринете, обзиром да 

је до 10% од укупних капацитета опредељено за осетљиве друштвене групе. 

За тај нови захтев потребно је као студент са инвалидитетом да 

добијете лекарско уверење које ће вам издати надлежна здравствена 

организација из места студирања, што је за студенте Универзитета у Новом 

Саду Завод за заштиту здравља студената који се налази у Кампусу 

Универзитета. Сама зграда завода је приступачна за особе које се отежано 

крећу, или се крећу уз помоћ инвалидских колица. Лекарима је потребно да 

доставите све лекарске налазе које имате, као и копије Решења о врсти и 
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степену инвалидитета или Решења о праву на туђу негу и помоћ. Наравно, 

увек гледајте да стручни налази лекара специјалиста буду што „свежији“.  

Важна ставка на коју је битно не заборавити, јесте уколико вам је 

неопходан персонални асистент (пратилац) док боравите у студентском 

дому, то је нешто што морате посебно нагласити лекару. Ја сам то умало 

заборавио, али срећом па ме је сам лекар питао. Ако након увида у вашу 

документацију сматра да је то оправдано на самом уверењу који се после 

доставља комисији у студентском центру то ће бити назначено. У мом 

случају мој другар из средње школе је управо био и мој лични пратилац, он 

иако је био на самофинансирању, боравио је са мном у студентском дому по 

истој цени као да је буџетски студент, али је био моја десна у рука кроз све 

што ми је требало да ми олакша студирање.  

Све информације пратите преко сајта студентски центара, који су 

доста ажурни – такође, сваке године објављују Водиче за студенте са свим 

информацијама и важним контакт телефонима. 

Стипендије током студија 

Сви студенти са инвалидитетом који су на буџету на свом факултету, 

могу да конкуришу за стипендију које додељује Министарство. Довољно је 

да се јавите у студентско удружење за ваш универзитет и они ће вас упутити 

шта је све потребно од документације да доставите како бисте успешно 

конкурисали за стипендију, то отприлике се ради негде у току октобра. 

Битно је да сте на буџету, просек није пресудан за студенте са 

инвалидитетом.  

Такође, препорука је да се информишете у вашој општини одакле 

долазите да ли они имају конкурсе за доделе студентских стипендија. Овим 

путем бих похвалио мој град Зрењанина, који сваке године стипендира 

студенте најбоље студенте са своје територије, а притом увек издвоји до пет 

стипендија за особе са инвалидитетом. Оно што је битно да знате јесте да у 

једној години можете да примате само једну стипендију. Обавезно 

конкуришите на обе и онда ако добијете и можете да бирате, увек изаберите 

градску/општинску јер је она мало „већа“ од стипендија које додељује 

Министарство, а док си студент сваки динар је битна.  

Студентске размене 
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Данас кад се вратим уназад на своје време проведено на студијама, 

једино ми је жао што никад нисам отишао на студентску размену. Ово је 

одлична ствар која се свима пружа, а то је да годину дана проведете на неком 

сродном факултету, студијском програму у иностранству. Поента је да кад 

се вратите назад након те године сви испити које тамо положите вам буду 

овде признати. Ово већ почните да се распитујете у првој години ваших 

студија, а више информација можете добити у служби за међународну 

сарадњу – обично сваки факултет има формирану овакву службу, ако се 

деси да нема онда се налази у ректорату универзитета па им се слободно 

обратите. На отворене конкурсе се конкурише скоро годину дана раније и 

ви већ отприлике на пролећете текуће године знате где ћете од октобра бити. 

   

Оно што је важно јесте да имате солидан просек током студија, да сте 

друштвено активни, познавање енглеског језика, препоруке од професора, 

као и да будете спремни да направите добро мотивационо писмо у којем 

ћете објаснити зашто сте инспирисани да одете на размену. Све вас 

охрабрујем да ако сте тренутно у средњој школи покушате да нађете неку 

акредитовану школицу енглеског језика и стекнете неки од сертификата – 

најчешће се тражио ниво B2 или јачи како бисте успешно конкурисали за 

размену. Уколико немате, није ни то проблем постоје конкурси који не 

траже од тог само што ако имате сертификат отворе вам се већи број врата 

и могућности. Ја сам на пример конкурисао у другој години студија да трећу 

годину проведем на неком од факултета у Америци преко UGRAD (Global 

Undergraduate Exchange Program) који финансира влада Америке. 

Нажалост нисам био те среће да одем, али могу рећи да је сам процес 

апликације исто једно велико искуство које свима препоручујем.  

Током размене која траје један семестар или два у зависности од 

програма имате плаћено школовање, а опет у зависности од врсте 

стипендије можете имати само стипендију од које обезбеђујете све остало 

или као преко UGRAD где вам је све плаћено и смештај, храна, авионске 

карте и чак имате одређену стипендију у виду „џепарца“.  

Дошли смо до краја. Да ли вам је са овим другим делом водича 

употпуњена слика или сматрате да бисте волели још неко део да чујете? 

Моја емејл адреса вам остаје отворена и са нестрпљењем очекујем повратну 
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информацију. Такође, пожелео бих свим будућим студентима да упишете 

оно што вас занима и да током студија узмете потпуно учешће у 

студентском животу. Верујте ми, ово је авантура коју ћете памтити цео 

живот.  До новог читања, будите ми поздрављени! 

 

mailto:mimozemosve22@gmail.com
http://www.mimozemosve.rs/

