
Na temelju članka 5. Zakona o Studentskom zboru i drugim studentskim 

organizacijama („Narodne novine" br. 71/07.), članka 1o6. Statuta Sveučilišta u 

Zadru (pročišćeni tekst prosinac 2019.) te članka 7. Statuta Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zadru (srpanj 2022.), Skupština Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru 

na XII. sjednici u akademskoj godini 2021./2022. održanoj 16. rujna 2022. godine 

donijela je 

 
 

PRAVILNIK O PROVOĐENJU STUDENT 

MENTOR PROJEKTA 

 
 

OPĆE ODREDBE 
 

Članak 1. 
 

(1) Student mentor projekt (u daljnjem tekstu SMP) je projekt Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zadru. Studentski zbor Sveučilišta u Zadru je studentsko 

predstavničko tijelo organizirano na razini znanstveno-nastavne sastavnice 

(u daljnjem tekstu: sastavnice) i na razini Sveučilišta. 

(2) SMP kao primarni cilj ima pomoć novim studentima u akademskoj, socijalnoj 

i emocionalnoj prilagodbi pri dolasku na fakultet. 

(3) Studentski zbor se ovim pravilnikom određuje kao kontrolno tijelo za 

kvalitetu provedbe programa kao i za daljnje razvijanje projekta. 

 
TIJEK PROVEDBE PROJEKTA 

Članak 2. 
 
 

(1) SMP se pokreće u rujnu svake akademske godine. 

(2) Za proces pokretanja projekta i upoznavanja voditelja projekta na 

pojedinim  sastavnicama je odgovorno Predsjedništvo Studentskog zbora. 

(3) Predstavnici studenata pojedine sastavnice Sveučilišta u Zadru su voditelji/ce 

te glavni i odgovorni akteri provedbe projekta na svojim matičnim 

sastavnicama. 

(4) Članak 2. stavak 3. ovog pravilnika prestaje vrijediti u sljedećim slučajevima: 

a. Ukoliko studentski predstavnik određene sastavnice u Skupštini 

Studentskog  zbora predloži studentsku organizaciju koja je povezana 

s matičnim Odjelom 



za provedbu ovog projekta, te se isti prijedlog usvoji na sjednici 

Skupštine Studentskog zbora. U ovom slučaju će studentska 

organizacija u pitanju biti u koordinaciji sa Skupštinom Studentskog 

zbora te svojim djelovanjem neće  izaći izvan okvira ovog pravilnika. 

b. Ukoliko studentski predstavnik određene sastavnice u Skupštini 

predloži drugog studenta zbog vlastite nemogućnosti obavljanja 

obveza predviđenih za projekt. Odluku o takvom preimenovanju donosi 

Skupština Studentskog zbora       natpolovičnom većinom. 

c. Ukoliko studentski predstavnik u Skupštini priloži potvrdu da se na 

sastavnici koju predstavlja projekt već odvija pod vodstvom matičnog 

Odjela. 

 

VODITELJ NA SASTAVNICI 

Članak 3. 

(1) Studentski predstavnik pojedine sastavnice je voditelj tima volontera (u 

daljnjem tekstu MENTORI) sastavnice koju predstavlja.  

(2) Studentski predstavnik je dužan predstaviti projekt studentima svog odjela te 

objaviti javni poziv za sudjelovanje u projektu. 

(3) Studentski predstavnik, kao voditelj mentora, dužan je napraviti edukaciju 

volontera o njihovim dužnostima i ograničenjima uloge mentora koju 

pripremaju u dogovoru sa Predsjedništvom Studentskog zbora. 

(4) Edukacija mora sadržavati: upoznavanje mentora s projektom, objašnjavanje 

dužnosti, objašnjavanje ograničenja i zabranjenih ponašanja. 

(5) Studentski predstavnik dužan je tražiti popis brucoša i njihov kontakt od 

tajništva odjela kako bi im mogao dodijeliti mentore. 

(6) Studentski predstavnik je dužan predati Skupštini Studentskog zbora tri 

izvješća po akademskoj godini: (1) izvješće o pokretanju projekta, edukaciji 

volontera te broju volontera kao i omjeru mentora i novaka, (2) izvješće o 

razvoju projekta kroz zimski semestar te (3) razvoju projekta kroz ljetni 

semestar kao i plan aktivnosti za sljedeću godinu.  

(7) Voditelj na sastavnici podložan je sankcijama od Strane Studentskog zbora 

ako Student mentor projekt kasni ili nije organiziran. 

 
 

BIRANJE I DUŽNOSTI MENTORA 
 

Članak 4. 



 
(1) Volontiranje, odnosno, mentoriranje svakog člana volonterskog tima 

pojedine sastavnice je dobrovoljno. 

(2) Mentor može postati svaki student Sveučilišta u Zadru na svom matičnom 

odjelu ukoliko mu nije ranije izrečena stegovna mjera od strane Sveučilišta u 

Zadru. 

Članak 5. 
 

(1) Dužnosti mentora, jednom kada se prijavi na projekt, su sljedeće: 

a. Proslijediti informacije u vezi: (1) ustrojstva i načina rada matičnog 

Odjela, Sveučilišta, studentskih organizacija i Studentskog zbora, (2) 

akademskih zahtjeva pojedinih kolegija. 

b. Praktičnih informacija u vezi Sveučilišnih usluga za studente, 

studentskog standarda i slične informacije koje drže korisnim za 

prilagodbu na novi studij/grad. 

c. Kontinuirano praćenje uspjeha i prilagodbe novaka uz pružanje 

povratnih informacija i podrške. 

d. Pisanje izvještaja o tijeku mentoriranja koje predaje voditelju mentora 

sastavnice, kako bi ih on uvrstio u svoj izvještaj koji predaje 

Studentskom zboru. 

(2) Student mentor ne smije: 

a. Poticati bilo koji oblik akademski nečastita ponašanja. 

b. Izvršavati obveze svog novaka. 

c. Donositi (akademske) odluke u ime svog novaka. 

(3) U slučaju pritužbi na rad mentora, Skupština Studentskog zbora odlučuje o 

mogućim sankcijama za danog studenta/studenticu. 

(4) Mentor za svoj angažman o istom dobiva potvrdu od Studentskog zbora 

Sveučilišta u Zadru. 

(5) Ukoliko mentor ne izvršava svoje zadaće i predaju izvještaja, ne može dobiti 

potvrdu o sudjelovanju. 

 
 

AUTONOMIJA SASTAVNICA 
 

Članak 6. 
 

(1) Svaki voditelj tima može osmišljavati dodatne aktivnosti u skladu sa 

specifičnostima studijskog programa i organizacije Odjela. Takve aktivnosti 



mogu biti akademskog karaktera (poput zajedničkog učenja) te 

neakademskog (poput druženja u svrhu bolje socijalizacije novaka). 

 

 

STUDENTI KOJI SE MENTORIRAJU 

Članak 7. 

 

(1) Studenti kojima s mentori dodjeljuju sudjeluju u Student mentor projektu 

dobrovoljno. 

(2) Studenti mogu zatražiti promjenu mentora, ukoliko mentor ne izvršava svoje 

zadatke. 

(3) Studenti mogu odlučiti ne sudjelovati u Student mentor projektu ukoliko 

procjene da im pomoć mentora nije potrebna. Kao potvrda nedostatka želje za 

sudjelovanjem uzima se ignoriranje poziva za sastanak od strane mentora ili 

pisana  izjava. 

 

Članak 8. 

(1) Sve imenice rodnoga značenja korištene u ovom pravilniku u muškom rodu, 
odnose se jednako na osobe muškog i ženskog spola. 

 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

(1) Pravilnik o provođenju Student mentor projekta donosi Skupština 

Studentskog zbora na prijedlog predsjednika Studentskog zbora. 

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o provođenju 
Student mentor programa iz rujna 2018. 

(3) Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja. 
 
 

  
                                                                                                                          Predsjednik SZZD 
 
                                                                                                                         
                                                                                                                            Tin Meštrović 

 
 


