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Politika podrške Odjela za sociologiju Sveučilišta u Zadru studenti/ca/ma iz ranjivih
skupina
U skladu s načelom jednakosti i jednakih prilika u obrazovanju za sve student/ic/e
uključujući i one iz ranjivih društvenih skupina, Odjel za sociologiju kontinuirano provodi
svoju politiku postupanja, pomoći i sustavne afirmativne podrške.
Potreba za oblikovanjem ove politike proizlazi kako iz htijenja da se studenti/ca/ma koji/e po
bilo kojoj osnovi spadaju u ranjivu skupinu omogući kvalitetno visoko obrazovanje kroz
povećanje jednakih prilika, primjerene programe i moduse prilagodbe njihovim interesima i
potrebama, tako iz individualnih iskustava
sveučilišnih nastavnika/i/ca s različitim
oblicima ranjivosti među studentskom populacijom kako bi im se uključivim pristupom,
uslugama potpore i zasebnim mjerama podrške omogućilo što bolje razvijanje vlastitih
sposobnosti i stjecanja znanja.
Politiku podrške i pomoći studenti/ca/ma iz ranjivih skupina kao i onima koji se tijekom
studija zateknu u ranjivom 'statusu' Odjel za sociologiju razvija u skladu s politikom
Sveučilišta u Zadru i njoj supripadnih dokumenata i smjernica pri čemu su etička
odgovornost, pravednost i osjetljivost Odjela vezano uz ranjive skupine, nosivi orijentir u
njegovu djelovanju i postupanju.
Odjel se u svom postupanju rukovodi nužnošću povećanja uključenosti (akademske i
socijalne) studenata/ica iz ranjivih skupina kontinuirano radeći na povećanju jednakosti
prilika pri upisu na studij, u obrazovnom procesu i akademskom životu na razini Sveučilišta.
Pri upisu, s naglaskom na:
- poticanje interesa za studij sociologije putem informiranja studenata/ica iz ranjivih skupina
o prednostima upisa ovoga studija,
- osiguravanje ciljne financijske potpore važne za studij, a na temelju prepoznavanja
specifičnih potreba.
U tu svrhu važno je upoznavanje svih studenata/ica i sveučilišnih nastavnika/ca s Odjelnom
politikom podrške i pomoći ranjivim skupinama pri upisu i tijekom studija (odjelna
predstavljanja, uključivanje studentskih predstavnika/ica u politiku podrške i sl.).

U obrazovnom procesu, s naglaskom na:
- diferenciranost pristupa, odnosno individualiziran pristup pri podršci i pomoći
studentu/ici u nastavnim obvezama te omogućavanje više načina uključivanja i angažmana
studenata/ica koji/e pripadaju ovoj skupini u nastavni proces,
- pomoć u nastavnim obvezama vodeći se pritom načelom prilagodljivosti obveza prema
potrebama studenta/ice što uključuje obrazovnu potporu tijekom studija, posebno tijekom
studentskih vježbi i prakse, pripremu studenata/ica za određene kolegije, a po potrebi i izradu
individualiziranih obrazovnih planova kao i pripremu oko svladavanja ispitnih obveza,
produljeno vrijeme za pismene ispite i sl.,
- stvaranje uvjeta i mjera koje uključuju višestruke i svrhovite prilagodbe metoda rada koje
će biti poticajne za studente/ice kako u smislu maksimalne participacije u nastavnim i
izvannastavnim aktivnostima, osjećaja uključenosti i situacije povjerenja tako i postizanja
primjerenog uspjeha pri studiranju,
- pružanje usluge potpore student/icama/ima iz ove skupine (mentoriranje, savjetovanje i
usmjeravanje, potpora akademskoj i emocionalnoj prilagodbi).
U tu svrhu važno je s jedne strane organizirati radionice tehnika učenja kao i socijalnih
vještina, a s druge strane putem stručnih obrazovnih seminara educirati i osnažiti
nastavnike/ce da zadovolje različite potrebe svojih studenata/ica u obrazovnom procesu.
Isto tako, politika Odjela predmnijeva i kontinuirani rad na specifičnim mjerama vezanim uz
ranjive skupine i evaluaciju njihove provedbe što uključuje:
- da problemi i načini pomoći ranjivim skupinama trebaju biti sastavni dio semestralnih
evaluacijskih analiza i smjernica razvojne politike Odjela,
- djelovanje, po potrebi, nastavnika/ca i studentskih predstavnika/ica u funkciji medijatora/ica
unutar institucionalnih sustava podrške (npr. usmjeravanje na druge izvore pomoći unutar
sustava Sveučilišta) i provjere njihove uspješnosti,
- specifični sustav mentorstva: sveučilišni nastavnici/ce i studenti/ce diplomskog studija
obavljaju ulogu dobrovoljnih mentora/ica drugim studentima/icama na preddiplomskoj i
diplomskoj razini, što uključuje kontinuiranu podršku i savjetodavni rad te upućivanje na
tipove podrške na razini Odjela i Sveučilišta.
U cilju stvaranja poticajnih uvjeta za obrazovanje svih ranjivih skupina kao i studenata/ica
koje se tijekom studija zateknu u ranjivom 'statusu', Odjel će posebnu pažnju obratiti
njihovim psihosocijalnim potrebama istodobno potičući u studentskoj populaciji osjetljivost
na probleme ranjivosti u svrhu praktične pomoći, podrške i razumijevanja.
U akademskom životu na razini Sveučilišta, s naglaskom na:
- dostupnost informacija o svojim pravima koja izviru iz visokoškolskog obrazovanja,
- sustavnu mentorsku i psihosocijalnu podršku kojom se pruža potpora studentu/ici u
postizanju akademskih ciljeva,

- mrežu institucionalne potpore uključujući Studentsko savjetovalište, Povjerenstvo za
studente s invaliditetom, instituciju prorektora/ice za studente i studentska pitanja i sl. u cilju
što bolje emocionalne prilagodbe i uključenosti te pripadnosti akademskoj sredini,
- uključenost Odjela u mrežu potpore studentima/icama s invaliditetom na razini Sveučilišta
putem svog predstavnika/ice, razmjene informacija i komplementarnih mjera,
- stvaranje kulture prihvaćanja i uvažavanja različitosti kako bi se spriječila usamljenost i/ili
izolacija studenata/ica iz ranjivih skupina.

