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Задатак ментора у раду са студентима на Одсеку за технологије дрвета  
почевши од 01.10.2020. год. 

Ментор је неко ко ће студенту, почевши од прве године, пружити једну врсту подршке у 
току студирања на Одсеку за технологије дрвета. Циљ менторства произлази из чињенице 
да је, у садашњој ситуацији недовољног броја студената, потребно више пажње посветити 
колегама који су се определили да упишу наш факултет. Не треба заборавити да су нам 
управо ти студенти најбоља препорука за будуће младе колеге. Подршка је важна од прве 
године студија када је пред студентима велики број изазова. Много њих се тада одваја од 
породице, неки се први пут сусрећу са овом струком и са дрветом као материјалом и 
управо је наш задатак да им помогнемо и ојачамо одлуку да су изабрали прави факултет и 
праву струку. 

Ментор треба да буде и наставник и саветник чији су основни задаци следећи: 

- да подстиче редовне састанке са додељеним студентима у току школовања 
(минимум два пута у току семестра); 

- да на првим састанцима упозна студенте са струком и корисним и лепим стварима 
које их чекају када заврше факултет; 

- да код студената учвршћује осећај да у Одсек за технологије дрвета могу да имају 
потпуно поверење; 

- да подстиче студенте на редовно похађање наставе и напредовање и да буде 
критичан према оном студенту који не долази редовно на наставу; 

- да објашњава важност одређених области; 
- да помаже студентима у бирању изборних предмета; 
- да помогне студентима у посети и одржавању летње или друге праксе у фирмама из 

дрвне индустрије; 
- да спозна капацитете студената и области у којима су посебно добри и да их 

мотивише да наставе да се баве науком и струком (потенцијални будући кадрови на 
одсеку); 

- да позива студенте на одређене догађаје или пројекте које организује Одсек за 
технологије дрвета или факултет; 

- да укључи или препоручи студенте за учешће у неком практичном пројекту у циљу 
стицања нових знања и вештина; 

Предсеник Већа одсека за технологије дрвета 

         др Небојша Тодоровић, ванр. проф. 


