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Студенти су имали прилику да се упознају са различитим моделима каријерног 
вођења у Србији, као и примерима добре праксе у Европи

У оквиру ТЕМПУС пројекта Establishing and capacity 
building of the Southern Serbian-Academy and the 
National Conference for Vocational Higher Education 
517200-1-2011-1-BE-TEMPUS-SMGR, у Ужицу је орга-

низован први Студентски сајам образовања и запошљавања, 
у организацији Високе пословно-техничке школе струковних 
студија (ВПТШ). 

Ученици завршних година средњих школа из Ужица, 
представници институција и установа, представници ужич-
ке привреде и индустрије и значајних туристичких објека-
та Златиборског округа у којима студенти ВПТШ Ужице 
обављају стручну праксу, као и бројни гости, имали су при-
лику да се упознају са студијским програмима основних и 
специјалистичких студија ВПТШ и свих партнера на ТЕМПУС 
пројекту.

Проф. др Нада Недовић, в.д. директора Високе послов-
но-техничке школе, истакла је да је циљ сајма промоција 
струковних студијских програма на основним и специјалис-
тичким студијама, али и истицање улоге струковног високог 
образовања у функцији одрживог развоја друштва:

„Висока пословно-техничка школа у Ужицу настоји да 
развије сарадњу са осталим партнерима, нарочито са прив-
редом Златиборског округа, а све у функцији ефикаснијег 
запошљавања наших студената. Поред тога, кадрови школе 
су ангажовани на разним међународним, републичким и 
локалним пројектима. Способност за учешће и управљање 
пројектима доказана је управо на ТЕМПУС-у, у оквиру кога је 
и организован овај сајам“, нагласила је директорка Недовић.

Координаторка ТЕМПУС пројекта 517200 проф. др. Љу-
бица Диковић истакла је његову усмереност на развој 
студентског сектора. У оквиру пројекта развијен је и модел 
каријерног вођења, који је од посебног значаја за струковне 
студије. Посебно је представљен будући Центар за каријер-
но вођење, односно сет популарних предавања из области 
каријерног вођења, која су организовали професори ВПТШ 
Ужице и ужичка филијала НСЗ. 

Студенти су имали прилику да се упознају са различи-
тим моделима каријерног вођења у Србији, као и примерима 
добре праксе у Европи. Писање радне биографије и мотива-
ционог писма, разговор за посао, образовање менаџера, про-
филизам струковног образовања за сарадњу са привредом, 
подстицање иновативног понашања у послу, развој студент-
ских вештина у лабораторији, кластерски приступ у раз-
вијању модула ИС за развој каријерног вођења, само су неке 
од тема које су отворене на Студентском сајму, а све у циљу 
успешног запошљавања.

„Неопходно је радити на информисању ученика заврш-
них разреда основних и средњих школа и њихових родитеља 
о томе какво је реално стање на тржишту рада, каква кре-
тања се очекују, која занимања су дефицитарна, односно су-
фицитарна. Потребно је стално прилагођавати постојеће об-
разовне профиле вештинама и знањима који су тражени на 
тржишту рада, а све у складу са захтевима послодаваца. НСЗ 
ту може бити одличан партнер, јер поред тога што поседује 
базу података о радној снази спроводи и мере активне поли-
тике запошљавања - обуке за потребе послодавца, обуке за 
потребе тржишта рада, стручну праксу...“, истакла је Биљана 
Терзић, представница ужичке филијале НСЗ.

Национална служба за запошљавање се може похва-
лити дугом традицијом система каријерног вођења, који у 
оквиру институције тржишта рада постоји од 50-тих годи-
на прошлог века, тада под називом професионална оријен-
тација. Саветници за планирање каријере пружају помоћ у 
решавању недоумица при избору занимања или школе. У 
филијалама се може урадити испитивање способности, осо-
бина личности и професионалних интересовања, добити нео-
пходне информације и помоћ при сачињавању плана развоја 
каријере, у складу са перспективама запошљавања, индиви-
дуалним знањима, вештинама и професионалним интересо-
вањима. 

Сваке године више од стотину ученика основних, 
средњих школа и студената потражи и добије помоћ у ужич-
кој филијали НСЗ. Учешће ужичке филијале на Студентском 
сајму образовања и запошљавања отворило је идеје за ус-
пешну и квалитетну сарадњу са ВТПШ Ужице, која може бити 
у функцији ефикаснијег запошљавања дипломираних студе-
ната ове школе.

Пети Сајам професионалне оријентације у организацији Филијале Вршац НСЗ и уз подршку локалне самоуправе, одржан 
је у Хемијско-медицинској школи у Вршцу. Манифестацију је посетило више од 600 ученика основних школа из општина 
Вршац, Бела Црква и Пландиште. 

На штанду Националне службе за запошљавање могли су да потраже информације од саветника за професионалну 
оријентацију и планирање каријере, као и да тестирају своја интересовања и способности путем електронске апликације.

„Сајам пружа прилику да се деца упознају са средњим школама и занимањима, као и вештинама које могу стећи током 
школовања. Овде можете добити корисне савете у вези са планирањем каријере“, обратио се осмацима мр Владимир Станојев, 
члан Већа за образовање.
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