PRAVILNIK O STUDENTSKOM SAVJETOVALIŠTU
(UREDU ZA SAVJETOVANJE STUDENATA)

Zagreb, 29. svibnja 2019.

Na temelju odredbe čl. 36., st. 2. Statuta Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment,
Stručno vijeće Edward Bernays Visoke škole za komunikacijski menadžment, Zagreb, Ratkajev prolaz 8,
na 41. sjednici održanoj dana 29. svibnja 2019. donijelo je

PRAVILNIK
O STUDENTSKOM SAVJETOVALIŠTU
(UREDU ZA SAVJETOVANJE STUDENATA).

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuju se status, djelokrug rada, organizacija i druga važna pitanja vezana uz rad
Studentskog savjetovališta Edward Bernaya Visoke škole za komunikacijski menadžment (dalje:
Savjetovalište).
Članak 2.
Savjetovalište se osniva kao Ured, sukladno Statutu i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu Edward Bernays
Visoke škole za komunikacijski menadžment (dalje: Bernays).
II. CILJ RADA SAVJETOVALIŠTA
Članak 3.
Osnovni cilj rada Savjetovališta je unaprjeđenje kvalitete života studenata Bernaysa kroz savjetodavne,
stručne i edukativne djelatnosti, s posebnim naglaskom na:
-

provođenje individualnog, grupnog i online savjetovanja studenata, pružanje psihološke podrške
i drugih oblika stručne pomoći pri rješavanju akademskih, osobnih, emocionalnih, interpersonalih
i drugih poteškoća koje studenti mogu imati pri provođenju svojih akademskih aktivnosti,

-

karijerno savjetovanje studenata Bernaysa, samostalno i u suradnji s drugim ustrojstvenim
jedinicama, prvenstveno s Centrom za razvoj karijera i suradnju s tržištem,

-

osiguravanje kvalitetnog pristupa studijskim programima koje izvodi Bernays studentima s
invaliditetom,

-

izvođenje različitih stručnih programa edukacije i tematskih radionica za studente s ciljem
poticanja njihovog osobnog razvoja te unaprijeđivanja socijalnih i društvenih vještina
komuniciranja i upravljanja,

-

izrada različitih pisanih materijala, brošura i drugih publikacija s ciljem populariziranja
znanstvenih i stručnih psihologijskih spoznaja, edukacija i poticanja samopomoći,

-

organizacija javnih predavanja, tribina i drugih događanja usmjerenih unaprijeđenju uvjeta
studiranja i spremnosti studenata za izlazak na tržište rada,

-

vođenje baze podataka o studentima Bernaysa s invaliditetom, a u suradnji sa Tajništvom i
Studentskom referadom,

-

ustrojavanje i organiziranje stalne supervizije i edukacije djelatnika i suradnika Savjetovališta te
suradnja i razmjena pozitivnih praksi i iskustava sa savjetovalištima drugih visokih učilišta,

-

organizacija različitih predavanja, radionica i edukacija za djelatnike Bernaysa s ciljem njihove
profesionalne i osobne afirmacije i razvoja,

-

provođenje istraživanja o potrebama i kvaliteti života studenata Bernaysa,

-

ostale aktivnosti koje pridonose razvoju Savjetovališta i ostvarenja akademskih i poslovnih ciljeva
Bernaysa.

III. ORGANIZACIJA RADA SAVJETOVALIŠTA
Članak 4.
(1) Savjetovalište ima voditelja i vijeće.
(2) Savjetovalištem kao Uredom za savjetovanjem studenata upravlja voditelj Ureda u svojstvu
voditelja Savjetovališta.
(3) Voditelj Savjetovališta može biti djelatnik ili suradnik Bernaysa, koji se u pravilu nalazi u
izvedbnom planu nekog od studijskih programa koje izvodi Bernays.
(4) Voditelj Savjetovališta imenuje se na mandat u trajanju od dvije godine koji se može ponoviti.
(5) Voditelj Savjetovališta u svom je radu, sukladno Pravilniku o unutarnjem ustroju, odgovoran
dekanu Bernaysa.
Članak 5.
Djelokrug rada voditelja Savjetovališta je:
-

ustrojavanje i upravljanje djelovanjem Savjetovališta,
organiziranje sustava evaluacije savjetovanja i praćenje realizacije aktivnosti Savjetovališta,
predlaganje dekanu i Vijeću Savjetovališta oblika i dinamike aktivnosti Savjetovališta,

-

izravan rad sa studentima koji imaju potrebe savjetovanja,
koordinira rad drugih savjetnika koji rade u sklopu Savjetovališta,
izrada periodičnih izvještaja o radu Savjetovališta,
obavlja i druge poslove po nalogu dekana Bernaysa.
Članak 6.

(1) Vijeće Savjetovališta je stručno savjetodavno tijelo od pet članova koje čine dekan Bernaysa,
voditelj Savjetovališta te tri suradnika Bernaysa iz područja psihologije.
(2) Mandat članova Vijeća traje dvije godine i vremenski se podudara s mandatom voditelja
Savjetovališta.
(3) Vijeće radi u sjednicama koje saziva i vodi voditelj Savjetovališta, koji ujedno određuje i učestalost
njihovog održavanja, ovisno o potrebama rada Savjetovališta, a najmanje jednom u semestru.
(4) Sjednice Vijeća održavaju se u prostorijama Bernaysa, a mogu se organizirati i održavati
elektroničkim putem.
(5) U radu Vijeća mogu sudjelovati i druge osobe uključene u aktivnosti Savjetovališta, a koji nisu
zaposlenici ili suradnici Bernaysa.
Članak 7.
(1) Djelokrug Vijeća Savjetovališta je:
-

analiziranje i razmatranje pitanja vezanih uz rad Savjetovališta te predlaganje mjera vezanih uz
Savjetovalište dekanu i Stručnom vijeću,
predlaganje dekanu i Stručnom vijeću imenovanje i razrješenje voditelja Savjetovališta i drugih
suradnika uključenih u rad Savjetovališta,
analiziranje, nadgledanje i procjenjivanje uspješnosti pojedinih aktivnosti koje provodi
Savjetovalište,
obavljanje i drugih poslova u skladu sa Statutom, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i
sistematizaciji radnih mjesta te ovim Pravilnikom Bernaysa.

(2) Vijeće pravovaljano odlučuje ako na sjednici sudjeluje više od polovice njegovih članova, u
pravilu javnim glasovanjem.
(3) Administrativne poslove za potrebe rada Savjetovališta, kao i koordinaciju s drugim ustrojstvenim
jedinicama Bernaysa obavlja Ured dekana Bernaysa.
Članak 7.

(1) Osim voditelja Savjetovališta i zamjenika voditelja Savjetovališta, u radu Savjetovališta mogu
sudjelovati i drugi zaposlenici Bernaysa te, na temelju prethodne suglasnosti dekana Bernaysa i
preporuci voditelja Savjetovališta, i vanjski suradnici Bernaysa.
(2) U radu Savjetovališta mogu sudjelovati i polaznici programa cjeloživotnog obrazovanja
„Propedeutike psihoterapije“ koje izvodi Bernays te studenti preddiplomskih i diplomskih studija
na Bernaysu.
(3) Poslove psihologijskog i savjetovanja po principu psihoterapije mogu obavljati samo pojedinci s
važećim dopusnicama resornih komora, a dužni su profesionalno djelovati u skladu s Kodeksom
etike psihološke djelatnosti Hrvatske psihološke komore i redovito pohađati stručnu superviziju.
Članak 8.
(1) Podatke o psihičkom i zdravstvenom stanju korisnika psiholoških usluga, uzrocima, okolnostima
i posljedicama tog stanja psiholog je dužan čuvati kao profesionalnu tajnu.
(2) Podatke iz prethodnog stavka dužne su čuvati kao profesionalnu tajnu i druge osobe kojima su ti
podaci dostupni u njihovoj djelatnosti.
(3) Savjetovalište će osigurati odgovarajuće uvjete pohrane i zaštite psihodijagnostičkih sredstava,
dokumenata i podataka koji su profesionalna tajna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

doc. dr. sc. Damir Jugo
Predsjednik Stručnog vijeća
Edward Bernays Visoke škole

Klasa: 602-04/19-07/05
Ur. broj: 251-551-06-19-968
Zagreb, 29. svibnja 2019.

