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27. ДА ЛИ ЈЕ СТУДЕНТУ ПОТРЕБАН НЕКИ ОД
НАВЕДЕНИХ ВИДОВА ПОДРШКЕ ПРИЛИКОМ
ОБАВЉАЊА СВАКОДНЕВНИХ АКТИВНОСТИ НА
ФАКУЛТЕТУ/ВИСОКОЈ ШКОЛИ
(одговор на ово питање није обавезан, а могуће је
заокружити више одговора)
Помоћ у обављању основних радњи на факулету
(кретање, исхрана и сл.) ................................................ 1
Архитектонска доступност за особе које се
отежано крећу и кориснике колица (прилагођене
просторије, платформе и лифтови) ................................ 2
Архитектонска доступност за слепе и слабовиде
особе (тактилна сигнализација) .................................... 3
Скенирање или прилагођавање литературе у
доступном формату (увећана штампа, електронски,
аудио и Брајево писмо) ....................................................... 4
Употреба других асистивних технологија ................ 5
Ангажовање тумача знаковног језика ...................... 6
Превоз до високошколске установе доступан
особама са тешкоћама у кретању ............................ 7
Постојање индуктивних петљи у високошколској
установи...................................................................... 8
Помоћ у вербалном обраћању ................................. 9
Помоћ у упознавању начина функционисања
високошколске установе ......................................... 10
Прилагођавање распореда и времена трајања
академских активности ........................................... 11
Помоћ у савладавању академских обавеза
(учење, писање семинарских радова и сл.) .................... 12
Ништа од наведеног ................................................ 13

Сагласност за давање права прикупљања и
обраде података о личности:
Овим путем изјављујем да сам добровољно дао/ла
личне податке овлашћеном лицу приликом уписа
академске године на високошколској установи.
Сагласан/на сам да Факултет похрани личне податке
о мени наведене у овом упитнику у папирној и
електронској
форми,
укључујући
националну
припадност, пол и ЈМБГ уколико се ови подаци
налазе у попуњеном формулару, као и да њима
располаже у сврху вођења евиденције о мојим
обавезама и резултатима током студирања и у сврху
самоевалуације. Факултет се обавезује да добијене
податке неће учинити доступним неовлашћеним
лицима. Сагласан/на сам да сви подаци из овог
формулара буду прослеђени матичном универзитету
и Републичком заводу за статистику и да ове
установе надаље располажу њима у складу са
законом и захтевима надлежног министарства, те да
добијене податке не учине доступним неовлашћеним
лицима.
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