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СТУПАК - Студентски парламент Академије техничких
струковних студија Београд је орган студената преко кога
остварују своја права и штите своје интересе у Академији.
Студентски парламент је основан 28.10.2020. године.
Парламент броји укупно 14 чланова из 4 одсека – 5 делегата
Београдска политехника, 3 делегата Компјутерско-машинско
инжењерство(ВТШ Нови Београд), 3 делегата Одсек за
машинство, саобраћај и инжењерство заштите(Техникум
Таурунум) и 3 делегата одсек Примењене инжењерске
науке(ВТШ Пожаревац). Више информација биће доступно на
сајту parlament.atssb.edu.rs, а можете нас контактирати
мејлом parlament@atssb.edu.rs или на број телефона
0654387418,
као
и
преко
друштвених
мрежа
@studenti.tehakademija.

Актуелна дешавања Студентског парламента Академије техничких струковних студија Београд:
o

Спортско друштво Академије техничких струковних студија Београд вас позива да с е пријавите
за
студентске
спортске
клубове
Академије.
Пријаве
и
инфо:
>https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKo4ZZW4FpKqvKcFYi3nK0Q4Ra6y17geHJJPMWZLJ4k
wcGWw/viewform<

o

У четвртак 11.03.2021. од 11 до 15 часова, СТУПАК и Институт за трансфузију крви Србије у одсеку
Компјутерско-машинско инжењерство организују акцију добровољног давања крви студената и
запослених Академије техничких струковних студија Београд. Аутобус Института за трансфузију
крви Србије ће бити постављен на паркингу испред улаза у зграду одсека, ул. Булевар Зорана
Ђинђића 152а - преко пута Студентског града. Дај крв - спаси живот!

o

Проширујемо наш тим! Следи списак одбора који ће се бавити организационо-стручно датим
областима и позивамо вас да се у складу са интересовањима и вољом определите и пријавите преко
наведених мејл адреса. Колегинице и колеге које буду чиниле поједине одборе биће придружени
чланови Парламента и активно учествовати у креирању, организацији и имплементирању
студентских пројекат, активности и дешавања. Уколико немате јасну идеју чиме бисте се бавили, а
желите да будете део Парламента и тиме ојачате наше капацитете, а желите да се укључите у
процес студентског организовања и стекнете драгоцено искуство, контакте, пријатељства и отворите
неке могућности за додатне облике и начине образовања, ваннаставних активности и стицања
вештина, такође сте добродошли и Ваша пријава ће нам значити како бисмо што више оснажили
нашу организацију и остварили неке од најзначајнијих циљева: заштита интереса студената,
унапређење студентског стандарда, побољшање услова наставаних и ваннаставних
активности, покретање предузетничких подухвата и студентских пројеката, хуманитарни рад,
спортске активности, еколошке активности, промоција културе и уметности, повезивање
студената у националним и међународним оквирима, учествовање у студентској мобилности,
побољшање услова за обављање стручне праксе. Пишите нам на odbori.parlament@atssb.edu.rs.

Сваки проблем, иницијатива, идеја или предлог треба да нађу своје место на дневном реду пред
члановима и сарадницима СТУПАК-а. Покрени се, пријави се, подржи!

o

Радно време СТУПАК-а у току марта месеца:
Уторак 15-18 часова, одсек за машинство, саобраћај и инжењерство заштите(Техникум Таурунум),
канцеларија Студентског парламента
Среда 14-18 часова, одсек Београдска политехника, канцеларија Студентског парламента K0-3
Четвртак 12-16 часова, одсек Компјутерско-машинско инжењерство, Бул. Зорана Ђинђића 152а,
сала А6
Петак 14-18 часова, одсек Београдска политехника, канцеларија Студентског парламента К0-3
У току радног времена можете да дођете да се лично упознамо, поразговарамо, уговоримо нове
заједничке активности и пројекте... Или да се једноставно дружимо!

o

СТУПАК ради на реализацији следећих пројеката и активности до краја летњег семестра школске
2020/21.:
• Оснивање удружења студената Академије техничких струковних студија Београд
• Организација семинара студената АТССБ у студентском одмаралишту на Златибору
• Пикадо хуманитарни турнир и квиз знања – Земун
• Обележавање дана студената 04.04.
• Online и уживо студентске стручне и културне трибине
• Online дебата студената Академије о процесу високог образовања и условима студирања
• Хуманитарна недеља АТССБ – спортски турнири, квизови, аукције
• Еколошка акција чишћења звездарске шуме
• Осликавање мурала значајних личности у околини наша четири одсека
• Апсолвентско вече
• Заједнички пројекти и активности са Савезом студената Београда, Омладинском мрежом
Србије, AIESEC-ом, Канцеларијом за младе, Темпус фондацијом, Министарством просвете,
науке и технолошког развоја и другим студентским и омладинским организацијама
• Уколико епидемиолошка ситуација дозволи још много што шта – путовања, екскурзију, ‘јаду,
журке и тако даље...

За све новости и актуелности, пратите СТУПАК на друштвеним мрежама:

studenti.tehakademija

studenti.tehakademija
groups/studenti.tehakademija
parlament@atssb.edu.rs
parlament.atssb.edu.rs

