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ТИМ ЗА ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКУ ПОДРШКУ СТУДЕНТИМА 

 

Студирање представља својеврстан изазов адаптационим и општим развојним 

потенцијалима личности студената. Тешкоће прилагођавања на нову животну средину 

и стратегије учења које се могу показати неадекватне захтевима студирања, само су 

неке од тешкоћа са којима се суочавају студенти.  

 

Са циљем превазилажења различитих проблема и пружања додатне подршке, али и са 

циљем унапређивања способности свих студената да успешно и квалитетно студирају, 

усавршавају своје потенцијале и напредују у животу, на Факултету педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу, у Јагодини, формиран је Тим за психолошко-педагошку 

подршку студентима.  

 

Тим ради у следећем саставу:  

Проф. др Радмила Миловановић, психолог,  руководилац Тима 

Доц. др Биљана Стојановић, педагог, 

Доц. др Весна Петровић, психолог, 

Проф. Др Нада Кораћ, психолог,  

(остали наставници и сарадници – по потреби) 

 

Тим је почео са радом 23. фебруара 2016. године, на основу Одлуке Наставно-научног 

већа Факултета број 01-830/1.  

 

Активности Тима су усмерене ка следећим подручјима деловања: 

 Каријерно информисање и усмеравање, 

 Помоћ у решавању академских тешкоћа (технике учења, планирање времена и 

сл.), 

 Подршка развоју животних вештина (социјалне вештине, превладавање стреса, 

превладавање социјалне анксиозности итд.), 

 Проналажење других служби помоћи и подршке.  
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Активности Тима ће бити организоване у облику: 

-индивидуалног рада 

-рада у групама 

-радионица (развој вештина, психоедукативне) 

-предавања 

 

 

Тим ће у сарадњи са Студентским парламентом радити на развоју односа поверења 

између студената и наставника, и проналажењу начина помоћи и подршке студентима 

како би успешно напредовали и савладавали академске и животне изазове. 

 

Уколико студенти желе индивидуални рад, неопходно је да се јаве лично професору са 

којим желе да разговарају и да закажу разговор. 

 

Члан Тима време 

Др Радмила Миловановић Четвртак од 16 часова   

Др Биљана Стојановић Среда од 14 часова 

Др Весна Петровић  Четвртак од 12 часова  

Др Нада Кораћ Среда од 16 часова 

 

Уколико студенти желе да учествују у радионицама чије су теме:  

1. Проблеми у учењу и студирању  или  

2. Развој социјалних и других животних вештина 

неопходно је да се пријаве на e-mail: timzapodrsku@pefja.kg.ac.rs до 20. марта текуће 

године. 

Тим ће организовати радионице уколико се пријави довољан број заинтересованих. 

 

 

 

 

                                                                                               Руководилац тима 

                                                                                          Проф. др Радмила Миловановић 

 

 


