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Краљево као студентски центар
Споразум о међусобном регулисању права и обавеза поводом отварања
Центра за консултативну наставу у нашем граду потписали су градоначелник
Краљева др Предраг Терзић и проф. др Владан Михајловић, декан Правног
факултета Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској
Митровици.
Поред Факултета за машинство и грађевинарство Универзитета у
Крагујевцу и Одељења Високе економске школе струковних студија Пећ из
Лепосавића, који имају акредитације и дозволе за рад, Краљевчани од октобра
ове године имају могућност да у свом родном граду стекну и знање и диплому у
још једној високошколској установи, остварујући целокупан наставни процес у
просторијама Основне школе „Јово Курсула“.
Према речима градоначелника, Правни факултет из Косовске Митровице
има све дозволе за извођење наставе и акредитацију, а одељење које се оснива у
Краљеву као консултативни центар поседује све дозволе за тај ниво рада.
Како је Споразумом регулисано, Правни факултет се обавезује да, почев од
1. октобра ове године, у Краљеву организује наставни процес и свеукупне
наставне активности, које обезбеђују успешну реализацију наставног плана и
програма, као и едукацију студената у савлађивању градива.
Како је истакао градоначелник др Предраг Терзић, један од најважнијих
делова програма који је изнео приликом преузимања функције градоначелника
јесте и развијање града Краљева као студентског центра. У том смислу, он је
додао да ће Краљево бити отворено према свим факултетима и високошколским
инстиуцијама које настоје да у њему отворе своја одељења или да Краљево буде
њихово седиште.
„Постало је готово правило да студенти из Краљева, по завршетку
факултета остају у великим градовима. Још већи проблем је што се то дешава и у
мањим градовима. Они остају тамо да развијају та места, а Краљево остаје без
младих и образованих људи. Надам се да ће млади Краљевчани сада имати већи
избор приликом уписа факултета и да ће моћи да остану у свом граду, да стекну
знање и диплому, а да њихови родитељи имају знатно мање трошкова“, поручио је
Михајловић.
Према речима Ивице Милинковића, директора Основне школе „Јово
Курсула”, интерес града да добије и овај центар је неспоран. Предност школе на
чијем се челу налази да се у њој одвија настава је близина Факултета за
машинство и грађевинарство, мензе и студентског центра.
„Ми смо ту да пружимо добре материјално-техничке услове и да
обезбедимо простор. Већ смо почели да радимо на томе и имамо довољно
простора да се и настава у основној школи одвија неометано, а све остало је
ствар договора факултета и наше школе“, рекао је директор школе.
Правни факултет Универзитета у Приштини са седиштем у Косовској
Митровици је акредитована високошколска установа која ове године уписује 57.

генерацију студената. Као самостална високошколска установа функционише од
1971. године и акредитована је за сва три нивоа студија.
Консултативни центар у нашем граду, како је објаснио декан, подразумева
дневна предавања и испите у школи коју ће користити, а не викенд варијанте.
Школарина ће, речено је, износити 60.000 динара, а студенти ће моћи да је
плате у више рата.
Декан Факултета проф. др Владан Михајловић је захвалио представницима
градске власти који су, истакао је, заслужни што је до споразума дошло брзо.
„У Краљеву живи велики број расељених са Косова и Метохије и рачунамо
на њих, али и на младе Краљевчане који воле свој град, привржени су му и не би
га напуштали због одласка на студије“, рекао је Михајловић, истичући да је то
добра вест и за родитеље који немају довољно средстава да своју децу шаљу на
студије у друге градове.
„Нама је изазов да се докажемо у новој средини“, нагласио је декан. „Имамо
сјајне професоре и плејаду младих кадрова, перспективних и амбициозних, што је
претпоставка за квалитетно студирање.“

