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НАЗИВ ПРОЈЕКТА:
РАЗВОЈ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА
У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА
ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Трајање: 3 године (15.10.2011. – 15.10.2014)
тип: НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ, СТРУКТУРАЛНА МЕРА
ПРИСТУП
Планиран је кохерентан приступ овом проблему.
Каријерно вођење у области високог образовања овим пројектом биће унапређено
и на стратешком и на оперативном плану.

СТРАТЕШКИ ПЛАН:

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН:

Мере и активности заступљене у
Акционом плану Националне
стратегије каријерног водјења у
Србији које се директно тичу развоја
система каријерног вођења у високом
образовању у разрађеној форми
присутне су радним пакетимаактивностима:
1.Оспособљавање наставног особља
за каријерно вођење на
универзитетима
2.Обучавање студената вештинама
активног управљања каријером
3.Оснаживање постојећих
универзитетских центара за развој
каријере на универзитетима
4.Праћење и евалуација постојећих
центара за развој каријере
5.Иновирање и осаврамењивање
сајтова за каријерно вођење и
саветовање
6.Израда дела Националног програма
/документа/ за каријерно вођење и
пратећих стандарда - за узрасну
групу преко 18. година

На оперативном плану очекује се да
ће се обезбедити унапређење рада
центара за развој каријере које ће
одговарати на потребе циљних група,
првенствено студената, али и
послодаваца и академске заједнице.
Акценат је на већем броју и
разноврсности програма каријерног
информисања, саветовања, едукације
и повезивања са пословним светом,
као и подизању ресурса каријерних
саветника из центара, али и
универзитетског особља,
руководстава /студентски парламент,
продекани за наставу и студенти
продекани/. Подразумева се и већа
укљученост пословне заједнице и
других социјалних партнера у
креирање и имплементацију
различитих програма каријерне
едукације и саветовања.

Развој поменутих програма /услуга и активности каријерног вођења/ обезбедиће
продубљену и опсежну информисаност младих о могућностима примене знања,
вештина и способности стечених током студија, кретањима на тржишту рада,
перспективама за запошљавање и могућностима за даље образовање и
усавршавање, развој позитивног става према доживотном усавршавању,
стицање прекопотребних вештина неопходних за рад у савременом пословном
окружењу, овладавање вештинама тражења посла и вештинама самосталног
управљања каријером.

Поред високе стопе незапослености Србија располаже са свега 7% високообразовног
становништва, просечно близу 15% студената доврши своје студије на време, а стопа
одустајања од студија је близу 40%. Унутар те реалности, квалитет образовања и
каријерно вођење на универзитетима све више добијају на значају. Неспорно је да
каријерно вођење доприноси ефикасности у високом образовању, вишем нивоу и бољем
квалитету људских ресурса, бави се развојем дефицитарних вештина, смањује одустајање
од студија, али такође доприноси постизању значајних циљева у области запошљавања бољој припремљености и флексибилности будућих запослених, њиховој већој
ефикасности и мобилности.
Покушаћемо реализацијом пројекта „CareerS“ да допринесемо спровођењу одређених
мера и активности Националне стратегије за каријерно вођење и саветовање које се
првенствено односе на студенте. Сам документ представља значајан стратешки оквир и
платформу за институционализацију, одрживост и даљи развој и промоцију каријерног
вођења и саветовања у Србији. Спремност државе да се активније укључи у бављење
системом каријерног вођења и оснивање центара за развој каријере на државним
универзитетима који раде од 2006. године представљају погодан основ за интеграцију
процеса "одоздо на горе" и "одозго на доле" у циљу јачања веза између политике и праксе
у области каријерног вођења.
На оперативном плану, на пољу развоја саме праксе каријерног вођења акценат је
стављен на грађење система каријерног вођења на универзитетском нивоу, а у складу са
приоритетима које дефинише нова парадигма каријеног вођења. Појединац у средишту
услуга каријерних сервиса, помак са пружања тренинга ка оспособљавању појединца да
преузме одговорност за развој и управљање властитом каријером, већа доступност
активности и услуга центара за каријерно вођење… – само су неки од наведених
приоритета. Мере и активности садржане у Акционом плану Стратегије каријерног
вођења Републике Србије које се директно тичу развоја система каријеног вођења на
универзитетском нивоу укључене су у разрађеној форми у различите радне пакете
пројекта „CareerS“.
Специфични циљеви пројекта су:
• развој услуга каријерног информисања, саветовања и едукације у циљу унапређења
запошљивости младих
• већа доступност и разноврсност програма каријерног вођења у институцијама високог
образовања
• Повећано препознавање значаја каријерног вођења од стране државе, универзитета и
социјалних партнера
• Развој Програма за каријерно вођење и саветовање за младе између 19 и 30 година
(студенте) и Методологије каријерног вођења и саветовања Центара на високошколским
установама
Директну корист од пројекта ће имати студенти, универзитети, академско особље,
послодавци и креатори политика.
Kоординатор пројекта:
Дејана Лазић
Директор
Универзитетски Центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитет у Београду, Студентски трг 1, Београд
011 3207 463
d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs
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Партнери из ЕУ:
Универзитет Свонси, Велика Британија
Универзитет у Падови, Италија
Универзитет Силесиа, Пољска
Партнери из Србије:
Универзитет у Београду
Универзитет у Новом Саду
Универзитет у Крагујевцу
Универзитет у Нишу
Универзитет Сингидунум
Министарство просвете и науке Републике Србије
Министарство омладине и спорта Републике Србије
Студентска Конференција Универзитета Србије
Инфостуд 3, д.о.о.
Јавно предузеће Електромрежа Србије
Београдска отворена школа

