ЛИЧНА КАРТА ПРОЈЕКТА
Назив:
РАЗВОЈ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ВИСОКОГ
ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ
Акроним: CAREERS
Носилац:
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Координатор:
ДЕЈАНА ЛАЗИЋ, ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ
СТУДЕНАТА
Конзорцијум:
УНИВЕРЗИТЕТ У СВОНСИЈУ, ВЕЛИКА БРИТАНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ У ПАДОВИ, ИТАЛИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ ШЛЕЗИЈА, КАТОВИЦЕ, ПОЉСКА
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ
РАЗВОЈА
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И СПОРТА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ
СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЈА УНИВЕРЗИТЕТА СРБИЈЕ
БЕОГРАДСКА ОТВОРЕНА ШКОЛА
ИНФОСТУД
ЈП ЕЛЕКТРОМРЕЖА СРБИЈЕ
Тип пројекта:
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ, СТРУКТУРАЛНА МЕРА
Трајање:
15.10.2011. – 15.4.2015.
Циљеви пројекта полазе од нове Европске парадигме
каријерног вођења и саветовања. Она уводи промене које
се огледају у томе да се:
• каријерно вођење мора и у политици и у пракси
сагледати у целоживотној перспективи, да више нису
довољне повремене интервенције у кључним животним
моментима
• да је потребно померити акценат са психолошког на више
педагошки образовни приступ - да акценат више није на
психолошким тестирањима, већ на различитим начинима
опробавању у свету посла
• да је нужно постепено напуштати спољну експертску
подршку и обезбедити вештине самосталног управљања
каријером.
• Помак који је такође неопходан је оспособљавање
појединца за различите врсте самопомоћи, као и
већа заступљеност групног саветовања у односу на
индивидуално које је раније имало примат.
Такође, нова парадигма у каријерном вођењу препознаје
каријерно вођење као целоживотни процес овладавања
вештинама. Тај процес омогућава људима да буду одговорни
за развој властите каријере, усредсређени, стабилни и
спремни да се прилагоде и одговоре на промене на дуге стазе.
Нова парадигма доноси померање акцента са некадашњег
избора каријере, на грађење каријере.

КОНТАКТ:
Универзитет у Београду
Студентски трг 1
Београд
011 3207 463
d.lazic@razvojkarijere.bg.ac.rs
www.careers.ac.rs

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:
•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.

Радни пакети:
1. Развој система приступачних и релевантих
каријерних информација за студенте
2. Развој система приступачниних и
релевантих каријерних информација за
послодавце
3. Развој сарадње са академском заједницом
4. Развој сарадње са послодавцима
5. Јачање капацитета каријерних центара
6. Развој Програма и Методологије
каријерног вођења и саветовања за
студенте
7. Контрола квалитета
8. Одрживост / експлоатација резултата
9. Дисеминација
10. Менаџмент пројекта
У наставку је дат преглед најзначајних резултата
и активности на пројекту.
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ПРЕГЛЕД АКТИВНОСТИ И РЕЗУЛТАТА 2011-2015.
ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ “cAREERS”
ПРВИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Главни задатак у првом пакету био је креирање
приступачног информационог система са каријерним
информацијама који може бити коришћен у
свакодневном раду са студентима на универзитетима
у Србији. Као резултат настао је И-портал на www.
careers.ac.rs.
Срце И-портала чини анализа понуде радних места за
кадрове са факултетском дипломом у Србији 2010-2013,
спроведена у сарадњи са компанијом Инфостуд. Ово је
прва анализа овог типа рађена у Србији и представља
допунски део истраживања о потребама послодаваца у
погледу пожељних профила будућих запослених, чији
су резултати објављени у целости електронски. Кључни
резултати истраживања су представљени академској
јавности на пет округлих столова на универзитетима у
Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу 2013.године.
Поред тога, први пакет је имао за циљ и креирање
једне нове методологије прикупљања информација о
потребним компетенцијама и вештинама неопходним
за већу конкуретност дипломаца на тржишту рада.
Заједничким радом конзорцијума настао је упитник
којим ће у будућности универзитети реализовати
годишње анкете послодаваца.
ДРУГИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Слично као у првом пакету, серијом активности развијен
је још један он лајн ресурс са информацијама од значаја
за квалитет каријерног вођења и саветовања у Србији –
Водич кроз дипломе. Он садржи податке релевантне
за послодавце заинтересоване за регрутацију
кандидата са универзитетском дипломом и, шире, све
заинтересоване за сарадњу са универзитетом.
Водич кроз дипломе, са колекцијом од преко 700
чланака о актуелним акредитованим студијским
програмима представља један нови водич за
послодавце, каријерне саветнике, студенте и будуће
студенте, њихове родитеље и сараднике на путу
по зони високог образовања у Србији и Европи.
Штампан је и Инфо буклет о Водичу кроз дипломе - у
тиражу од 700 примерака који jе дистрибуиран на серији
скупова у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу –
где су укратко приказане новине које доноси реформа
високог образовања и описане врсте високошколских
установа, врсте и нивои студија, организација студија и
систем оцењивања, ЕСПБ бодови и додатак дипломи.
ТРЕЋИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Посвећен развоју сарадње са академском заједницом
обухватао је конституисање тима сарадника на
факултетима који би у свој рад укључили елементе
каријерног вођења и саветовања, њихово оснаживање
и реализацију заједничких активности намењених
студентима.
Развијени су алати за планирање годишњих активности
у сарадњи са академском заједницом, приручник
са радним материјалима: “Развој каријере и
саветовање студената” и успостављена мрежа
инфо-кутака за развој каријере на факултетима.

ЧЕТВРТИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Посвећен развоју сарадње са пословном заједницом
обухватао је трансфер добрих пракси са европских
универзитета, пилотирање нових програма, размену
искустава и развој комуникационог пакета за послодавце
заинтересоване за сарадњу са универзитетом.
Пакет за послодавце описује делатност каријерних
центара на универзитетима, заједничке вредности и
расположиве услуге.
ПЕТИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Посвећен јачању капацитета каријерних центара на
универзитетима за пружање квалитетне, доступне и
приступачне услуге каријерног вођења и саветовања
обухватао је реализацију тренинга, радионица
и семинара у Европи и Србији, набавку опреме,
модернизацију вебсајтова каријерних центара
и развој софтвера за каријерно планирање.
Набављена је рачунарска и друга опрема и литература
у укупној вредности од преко 150 хиљада евра
за Универзитет у Београду, Универзитет у Новом
Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у
Нишу, Универзитет Сингидунум и Студентску
конференцију универзитета Србије, направљени
су нови сајтови, повећани тимови запослених,
стечене нове компетенце и усвојена нова знања.
ШЕСТИ РАЗВОЈНИ ПАКЕТ
Задатак је био развој програма и методологије
каријерног вођења и саветовања за младе узраста од 19
до 30 година, чију је израду предвиђао Акциони план за
спровођење Националне стратегије каријерног вођења
и саветовања 2010-2014.
Нацрте Програма каријерног вођења и саветовања
за младе узраста 19-30 година и Методологије
каријерног вођења и саветовања за младе
узраста 19-30 година израдио је тим експерата из
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Министарства омладине и спорта, Универзитета у
Београду, Универзитета у Новом Саду, Универзитета
у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета
Сингидунум и Београдске отворене школе, која је била
координатор процеса израде. Подршку домаћим
експертима дали су и партнери са Универзитета
Шлезија, Универзитета у Падови и Свонси Универзитета.
Након јавне расправе ангажовани су и експерти
Националне службе за запошљавање уз чију подршку
је финализован документ и током 2014.године објављен
под насловом: “Програм и методологија каријерног
вођења и саветовања за студенте у Србији”.
Документ има перспективу да постане угледни
пример за израду програма и методологије за
остале узрасне групе, а тренутно може значајно да
допринесе
оснивању
нових
и
развоју
постојећих
центара
за
развој
каријере
и
саветовање
студената
на
универзитетима.
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каријерно информисање студената србије
онлајн. посетите и-портал
У фебруару 2015. године отворен је И - Портал за каријерно
информисање студената Србије који је развијен у оквиру Темпус пројекта
“СareerS” у циљу доступности различитих информација које се тичу
могућности каријерног развоја у Србији на једном месту.
Уз помоћ
овог портала појединци могу, у складу са својим интересовањима и
циљевима, претраживати информације о занимањима, студијским
програмима на Универзитетима, тренутном стању на тржишту рада,
актуелним приликама за стицање практичног искуства, волонтирање,
запошљавање, формално и неформално образовање и усавршавање.
Такође, овај портал представља вредан ресурс у раду институција и центара чија делатност обухвата каријерно
вођење и саветовање студената и важан корак ка свеобухватнијој сарадњи и бољој координацији активности
каријерних центара универзитета Србије. Портал би требало да омогући додатну подршку неопходну за лични
развој студената, истраживање могућности за учење и запошљавање, планирање и управљења властитом
каријером. Посетите: www.careers.ac.rs/iportal

ПРЕДСТАВЉЕн јавности ВОДИЧ КРОЗ ДИПЛОМЕ,
у Београду, Новом Саду, Крагујевцу и Нишу
„Водич кроз дипломе“ представљен је јавности на серији скупова у марту 2015.године.
Овај водич је настао као резултат заједничког рада партнера из конзорцијума Темпус пројекта „Развој каријерног
вођења у циљу унапређења високог образовања у Србији“ као одговор на потребе послодаваца у погледу
информација о новим студијским програмима и уопште новинама које доносе реформе високог образовања у Србији.
Материјал организован у садржају ВОДИЧА КРОЗ ДИПЛОМЕ има за циљ да допринесе бољој информисаности
послодавацаореформисанимстудијскимпрограмиманауниверзитетимауСрбијиињиховомлакшемпрепознавању
нових образовних профила и диплома својих садашњих и будућих запослених са високом стручном спремом.
Водич садржи податке за студијске програме на пет партнерских универзитета у Србији, и то на Универзитету у
Београду, Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Нишу, Универзитету у Крагујевцу и Универзитету Сингидунум.
Податке су током прве половине 2014. године прикупили
пројектни партнери из реда студената - представници
Студентске
конференције
Универзитета
Србије.
Захваљујући представницима Министарства просвете и
науке Републике Србије и Јавног предузећа Електромрежа
Србије и њиховом учешћу у консултацијама за
припрему Водича, структура података у овом Водичу
прати структуру „Водича кроз акредитоване студијске
програме на високошколским установама у Републици
Србији“ који издаје Комисија за акредитацију и проверу
квалитета Министарства просвете и науке Републике Србије, док се у детаљним подацима о сваком студијском
програму налазе и подаци о одговарајућем научном пољу и научној области, у складу са Правилником о листи
стручних, академских и научних назива, који је донео Национални савет за високо образовање и објавио
Службени гласник Републике Србије. Израду Водича подржали су саветима и смерницама и европски партнери из
пројектног конзорцијума са Универзитета у Падови, Универзитета у Свонсију и Универзитета Шлезија у Катовици.
Водич кроз дипломе је водич за послодавце, каријерне саветнике, студенте и будуће студенте, њихове родитеље
и сараднике на путу по зони високог образовања у Србији и Европи. Као информативна алатка може да се користи
у пословима запошљавања, програмирања и организације праксе и неформалног образовања , каријерног
саветовања и информисања младих у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу.
Појединцу може да пружи подршку у доношењу одлука, сналажењу током студирања и непосредно после
дипломирања, даљем усмеравању учења и личног и професионалног развоја.
Кликом на одређени студијски програм може се приступити  детаљнијим информацијама о студијским програмима:
од назива дипломе, преко научног поља и области којој припада стечено звање, броја ЕСПБ бодова, информација
о садржају студија, информација које ближе одређују квалификацију за коју се диплома издаје, до информација
о професионалном статусу и информација о намени стеченог звања односно академским и професионалним
могућностима које пружа квалификација.
Водич (тренутно) садржи преко 700 страница које су доступне на адреси:
www.careers.ac.rs/vodic-kroz-diplome
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сарадња центара за развој каријере и
академске заједнице
У настојању да се интензивира сарадња унутар академске заједнице и постигне већи обухват програма каријерног
информисања, саветовања и едукације и њихова већа доступност, сви академски партнери предложили су свој
план за сарадњу са представницима факултета и студената, европски партнери су пружили повратну информацију
и учествовали у консултацијама. Формирани су и окупљени тимови сарадника /из реда академског особља и
представника студената/ који су радили на укључивању каријерног информисања, саветовања и едукације у свој
рад са студентима на универзитету, и план је усаглашен са специфичним потребама одређених факултета.
У сарадњи са европским партнерима развијен је један комплет информативних ресурса и едукативних материјала
– приручник „Развој каријере и саветовање студената“ који је презентован тимовима сарадника са факултета
и предат на употребу за њихов даљи рад са студентима.
Приручник представља теоријски и практични материјал који може да служи као ресурс у развоју сарадње
универзитетских каријерних центара са академском заједницом и који може да
помогне у организацији и реализацији модела укључивања каријерног вођења на
факултетима.
Приручник је ту да мотивише и инспирише све могуће кориснике за рад у овој
области али и даља усавршавања. Са друге стране, приручник се обраћа студентима и
дипломцима, покривајући неке најзначајније темевезане за развој каријере студената
и дипломираних студената.
Приручник се састоји из три дела. Први део је превасходно намењен представницима
академске заједнице, другим стручним службама на факултетима, управама факултета.
У првом поглављу је дат кратак приказ главних теорија каријерног вођења, са идејом
да се пружи увид у историјски развој идеја о каријерном вођењу. У другом поглављу
описан је садржај програма каријерног вођења и главне активности каријерног
информисања, каријерног образовања, саветовања и повезивања са пословном
заједницом. У трећем поглављу разматрају се начини и модели спровођења програма
каријерног образовања са предлозима факултативних модула. Четврто поглавље
представља опис структуре и сценарио за једну од радионица о писању радне
биографије и мотивационог писма за све оне који су заинтересовани да самостално
примене опробане методе рада у каријерном вођењу. На крају је дат речник основних
појмова у каријерном вођењу.
Други део, иако првенствено намењен студентима као крајњим корисницима услуга
каријерног вођења, може помоћи и практичарима као извор информација или
материјал за спровођење одређених активности каријерног вођења и саветовања.
Састоји се из више целина које покривају кључне теме везане за развој каријере:
Сазнајте више о себи, Сазнајте о тржишту рада, Конкурисање за посао/праксу,
Студирање у иностранству.
Трећи део приручника садржи радне материјале за самостални рад и вежбање
који су намењени студентима, али може бити драгоцена подршка практичарима у
реализацији појединих активности каријерног вођења.
Током пројекта је креиран одређен број Инфо пунктова за студенте на   сваком
универзитету.
Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу,
Универзитет у Нишу и Сингидунум Универзитет су реализовали промотивне
кампање за студенте током 2014. и 2015.године, током које су каријерни центри,
сарадници са факултета и представници студената организовали радионице за
студенте, дистрибуирали информативни и едукативни материјал а страни партнери
су реализовали мотивационе семинаре на Универзитету у Београду и Универзитету
у Нишу.
Представници европских партнера имали су активну улогу и пренели своја искуства
и дали савете:
Представницима факултета и студентских парламената, у вези њихове активне
улоге у укључивање каријерног информисања, саветовања и едукације у свој рад са
студентима и успостављање ефективне сарадње са центрима за развој каријере
Студентима и младим дипломцима, у вези њихове активне улоге у свом развоју
и планирању каријере током студија, и коришћења услуга каријерног вођења и
саветовања при универзитетима.
Студенти су имали прилике да се упознају са радом каријерних центара и учествују на различитим радионицама
и догађајима који су организовани у оквиру кампања каријерних центара: КАРИЈЕРА И ЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У
БЕОГРАДУ - АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ - ЦЕНТРИРАЈ КАРИЈЕРУ НА УНИВЕРЗИТЕТУ
У НОВОМ САДУ
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Сарадња у развоју пРОГРАМа ЗА ЈАЧАЊЕ
ЗАПОШЉИВОСТИ
Мотивациони семинари - Јачање
запошљивости дипломираних студената
Универзитет у Београду и Универзитет у Нишу у
сарадњи са Универзитетом у Падови, Универзитетом
Шлезија и Универзитетом у Свонсију реализовали
су мотивационе семинаре под називом “Јачање
запошљивости дипломираних студената” 15. и
16. априла 2014.године. Током семинара одржане
су радионице о трансферабилним вештинама и
креативном тражењу посла, а потом презентација
награде и демонстрација програма који се организује у Британији у оквиру универзитетске бриге о запошљивости
студената. Радионице су водили запослени у Центрима за развој каријере парнерских универзитета из Европе.
Полазници су били студенти и запослени са различитих факултета Универзитета у Београду.

Одржана обука за запослене у каријерним центрима
Е-сервиси у фокусу
За запослене у центрима за развој каријере на универзитетима у Србији
организована је обука коју је водио колега Крис Кардју са Универзитета у
Свонсију у Београду, 27.фебруара 2014. Представљен је тамошњи систем рада
и тестиране су различите активности онлајн. Преносећи своја искуства у раду
са студентима и говорећи о развоју електронских сервиса који се користе у
каријерном вођењу и саветовању на универзитетима у Великој Британији,
Кардју је истакао предности и начин успостављања једног структуираног
програма који се састоји од елемената / активности које студент обавља
током студија као што су тестирање, информисање, радионице, пракса,
волонтирање, саветовање, писање есеја, прављење презентације... а у вези
постигнућа које се бележи у Додатак дипломи, под називом “Employability
Award”. Обука и пратеће консултације универзитетских тимова саставни су део
активности посвећених развоју електронских сервиса за каријерно вођење и
саветовање.

Универзитет у Новом Саду организовао националну радионицу за каријерне центре Сарадња са послодавцима у фокусу
На националној радионици одржаној на Универзитету у
Новом Саду представљени су најновији модели сарадње
са послодавцима и реализација програма за јачање
запошљивости које укључују активно учешће послодаваца и
представника пословне заједнице.
Радионица „Приказ пилотираних програма сарадње са
послодавцима универзитетских Центара за развој каријере
и саветовање студената“ одржана је 23. септембра 2014. у
Централној згради Универзитета у Новом Саду.
Испред Универзитета у Новом Саду - водећег партнера за
радни пакет посвећен развоју сарадње са послодавцима у
циљу јачања запошљивости студената - проф.др Зита Бошњак,
проректор за науку, истакла је у уводном обраћању важност
каријерног вођења студената и изразила наду да ће у неком тренутку заузети још значајније место на универзитетима
у Србији. Она је изразила задовољство што се данас на Универзитету у Новом Саду тимови из универзитетских
каријерних центара заједно баве питањем јачања запошљивости студената и пожелела да се данас успешно дефинише
где желимо да дођемо и како то да постигнемо кроз програме сарадње са послодавцима.
Сви универзитетски Центри (Београд, Нови Сад, Ниш, Крагујевац и Сингидунум) су представили своје програме,
попут: „Лекције из праксе“, „Каријерно ћаскање“, „Каријера и ја“, „Центрирај каријеру“, „Занимање месеца“,
сарадњу са послодавцима ради реализације пракси и слично, а који су имали за циљ повећање запошљивости нивоа
студената стицањем практичног искуства или каријерних вештина.
У току дискусије говорено је о изазовима спровођења појединачних програма, реалним/нереалним очекивањима
студената и послодаваца у погледу организовања пракси, који програми каријерних услуга највише повећавају
запошљивост студената, за шта су студенти или дипломирани студенти највише заинтересовани, као и препорукама
за усвајање најбољих програма. Соња Шовљански из Универзитетског Центра за развој каријере Универзитета у
Новом Саду модерирала је дискусију.
Представница Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Љиљана Тодоровић је у осврту на дискусију
навела да су ефекти и резултати рада каријерних центара присутни и позитивни. Такође, она је охрабрила присутне
да наставе са имплентацијом различитих модела сарадње и повезивања академске средине, студената и послодаваца
и да дају свој допринос прилагођавању садржаја студијских програма потребама тржишта рада.
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две националне конференција посвећене
каријерном вођењу - београд, 2012. и 2014.
На Универзитету у Београду одржане су током пројекта две националне конференције на Универзитету у Београду,
посвећене каријерном вођењу и саветовању на универзитетима у Србији. Конференцијама су присуствовали
представници студената, послодаваца, академске заједнице, медија и заинтересовани представници невладиних
организација и других институција које се баве каријерним вођењем и саветовањем студената. На конференцијама
су учествовали представници пројектног конзорцијума из Министарства просвете, науке и технолошког
развоја, Министарства омладине и спорта, Универзитета у Београду, Универзитета у Новом Саду, Универзитета у
Крагујевцу, Универзитета у Нишу, Универзитета Сингидунум, уз студентске представнике Студентске конференције
универзитета Србије и неакадемске партнере из земље: Инфостуд, Београдску отворену школу и Јавно предузеће
Електромрежа Србије, као и колеге из Европе са Универзитета у Свонсију, Универзитета Шлезија у Катовици и
Универзитета у Падови.
Прва годишња конференција одржана је 5. децембра 2012. године са темом
„Универзитетски центри за развој каријере – подршка професионалном
развоју студената“. Конференцију је отворила је проф. др Иванка Поповић,
проректор за наставу Универзитета у Београду и проф. др Слободан Ступар,
помоћник министра за високо образовање из Министарства просвете,
науке и технологије Републике Србије.
Уводно излагање о пројекту имала је руководилац пројекта Дејана Лазић, директор
Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду.
На конференцији је у наставку о стратешком плану пројекта – реализацији
мера и активности Стратегије каријерног вођења и саветовања републике
Србије говорила Марија Петронијевић, саветник за послове каријерног вођења
у Министарству омладине и спорта, а затим Јелена Манић, координаторка Центра
за вођење каријере и саветовање Београдске отворене школе, о Националном
програму каријерног вођења и методологији рада са узрасном групом
19-30. На панел дискусији „Центри за развој каријере на универзитетима у
Србији – стање и перспективе”, представници универзитета, пословног света
и студената покушали су да одговоре на питање - на који начин универзитетски
каријерни центри могу пружити подршку студентима у развоју вештина
управљања каријером и стицању конкурентске предности на тржишту рада?
Овом приликом широј јавности представљен је и својеврстан каталог услуга
које при универзитетским центрима за развој каријере стоје на располагању
студентима, дипломираним студентима и послодавцима објављен у публикацији
која нуди преглед циљева, активности, програма и достигнућа центара за развој
каријере на пет универзитета у Србији.
Друга годишња конфереција одржана је 26.фебруара
2014. под називом „Развој каријерног вођења у циљу
унапређења високог образовања у Србији“. На
конференцији су јавности представљени резултати и
планови овог националног пројекта који се реализује
као структурална мера уз подршку Европске уније.
Присутним представницима академске и пословне
заједнице, студентима и медијима у свечаној сали
Ректората Универзитета у Београду обратили су се проф.
др Томислав Јовановић, министар просвете, науке
и технолошког развоја, госпођа Снежана Клашња,
помоћник министра омладине и спорта, проф.др
Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета
у Београду. О пројектним резултатима и плановима
говорила је Дејана Лазић, директор Универзитетског
Центра за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Београду и координатор пројекта.
Овом приликом представљена је публикација настала
у претходној пројектној години под називом “Развој
каријере и саветовање студената – приручник и радни
материјали” о којој је више говорила Ана Јанковић
Баровић, члан пројектног тима Универзитета у Београду.
О моделима за реализацију каријерног вођења унутар
и изван курикулума говорила је Искра Максимовић,
члан пројектног тима Универзитета Сингидунум.
О резултатима истраживања послодаваца и
закључцима дискусија на универзитетима у Србији
говорили су Томислав Ћетковић, члан пројектног тима
компаније Инфостуд и Јана Влајковић, члан пројектног
тима Министарства омладине и спорта.

Финална конференција пројекта конципирана је као
Први међународни Форум за каријерно вођење и
саветовање у Србији на тему: КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И
САВЕТОВАЊЕ У ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ У СРБИЈИ, који ће
се одржати 1.априла 2015. у Београду.
На тај начин пројектни Конзорцијум пилотира
формат скупа у ком би током наредних година сви
заинтересовани актери у области каријерног вођења
и саветовања могли да се окупљају ради размене
искустава и идеја, дискусије о заједничким проблемима и
пројектима.
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међународна конференција посвећена
каријерном вођењу - ниш, 2013.
У Свечаној сали Ректората Универзитета у Нишу, 24.
октобра 2013. године одржана је међународна
конференција „Србија у оквиру европске
парадигме каријерног вођења: препоруке и
перспективе“. Конференција је окупила преко
60 учесника, који се активно баве каријерним
информисањем, саветовањем и едукацијом из
Србије и земаља Европске уније, представнике
Министарства просвете и Министарства за
омладину и спорт, као и студентске представнике.
Основни циљ конференције је био да се
учесници упознају са европским искуствима и
препорукама и смерницама везаним за стратешко
планирање, континуирани развој и одрживост
каријерних центара на универзитетима у Србији.
Конференцију је отворио проф. др Зоран
Николић, проректор Универзитета у Нишу који
је изразио велико задовољство због организације
прве међународне конференције о каријерном
вођењу на том универзитету. У уводном обраћању
присутне су поздравили и проф. др Миодраг Лазић,
управник Центра за развој каријере Универзитета
у Нишу и Марија Јовановић, координатор у Центру
за развој каријере Универзитета у Београду.

Конференција је била јединствена прилика да се
домаћој јавности обрате и два гостујућа експерта
изван пројектног Конзорцијума: проф.Герхард Рот
са Универзитета Вупертал из Немачке и Џејн Артес
из британске истраживачке организације за сервисе
каријерног вођења и саветовања у високом образовању
(HESCU).
Главне теме конференције су биле: Србија у оквиру европске парадигме каријерног вођења, кључни
изазови каријерних центара на високошколским институцијама у Србији и Европи, и примери
добре праксе и модели за унапређење каријерних центара на високошколским институцијама.
Програмом
конференције
је
било
представљено
14
радова
груписаних
према
наведеним
темама
објављеним
у
публикацији
на
енглеском
језику.
У холу Ректората су биле изложене постер презентације универзитетских каријерних центара
које су послужиле
центрима да изнесу своје виђење проблема, препрека и изазова
са којима се сусрећу у раду, као и виђење стратешких праваца развоја.
Током финалне дискусије покренута су нека од кључних питања и изазова у развоју каријерних центара
на универзитетима у Србији као што су: Како обезбедити системску подршку од стране
надлежног
министарства
и
самих
високошколских
институција?
Како
функционисати
са
недовољним
бројем
запослених?
Како
повећати
видљивост
каријерних
центара?
Учесници дискусије су посебан акценат ставили на потребу ширења мреже сарадника на универзитетима,
укључивањем представника академске заједнице и представника студената у одређене активности каријерног
вођења и саветовања, већу употребу е-сервиса и креирање модула за развој вештина управљања каријером.
Учесници конференције били су представници партнерских институција на пројекту: Универзитет
у Свонсију (Велика Британија), Универзитету Падови (Италија), Универзитет Шлезија (Пољска),
Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Крагујевцу, Универзитет у Нишу,
Београдска отворена школа, Министарство просвете, Министарство омладине и спорта, СКОНУС),
као и страни експерти из Немачке и Велике Британије и представници Еурогајденс центра у Србији.

Зборник са конференције
Годину
дана
по
одржавању
међународне
конференције
“СРБИЈА УНУТАР ЕВРОПСКЕ
ПАРАДИГМЕ
КАРИЈЕРНОГ
ВОЂЕЊА
препоруке
и
перспективе”
Универзитет
у Нишу издао је
публикацију
која
преноси европска искуства и даје
препоруке
за даљи развој каријерног вођења на универзитима у будућности у виду оригиналних чланака страних и домаћих
експерата.   Публикација је у штампаном облику послата свим учесницима конференције, а у електронском
формату је доступна на сајту пројекта. До краја пројекта чланци ће бити преведени на српски језик и објављени
на сајту www.careers.ac.rs.
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ИСТРАЖИВАЊЕ “ШТА ПОСЛОДАВЦИ ДАНАС
ОЧЕКУЈУ ОД МЛАДИХ СТРУЧЊАКА И ОД
УНИВЕРЗИТЕТА У СРБИЈИ?”
Која су то знања и образовни профили који
су потребни тржишту рада? Које вештине
и знања послодавци сматрају пожељним
вештинама? У којој мери су послодавци
упознати са реформом високог образовања
у Србији и шта им од информација недостаје?
Ово су само нека од питања које је конзорцијум
пројекта покренуо припремом и реализацијом
истраживања послодаваца током 2012/13 године.
Ово истраживање је резултат заједничког рада тимова
Министарства просвете, науке и технолошког развоја,
Министарства омладине и спорта, Универзитета у
Београду, Универзитета у Новом Саду, Универзитета
у Нишу, Универзитета у Крагујевцу, Универзитета
Сингидунум, Универзитета у Падови, Студентске
конференције универзитета Србије, Јавног предузећа
Електромрежа Србије, а водећи партнер на изради,
дистрибуцији и обради је компанија Инфостуд.
У истраживању је учествовало 249 компанија.
Упитник се попуњавао у периоду између 24.
децембра 2012. године и 5. јула 2013. године.
Истраживање је имало за циљ добијање увида у
потребе послодаваца у погледу пожељних профила
будућих запослених али и испитивањем у којој
мери су послодавци упознати са реформом високог
образовања.
Послодавци су задовољни у којој мери су
студенти овладали вештинама писане и усмене
комуникације на страном језику (око 55%
послодаваца, употребом компјутерских програма
из области студија (око 55%)
и њиховом
спремношћу
за
даљим
учењем
и
усавршавањем
(око
53%).
Када је у питању процес селекције кандидата,
истраживање показује да су пет најважнијих
квалитета који су пресудни приликом селекције
нових кандидата, висока мотивација, радно искуство
(праксе), додатне обуке (неформално образовање),
волонтерско искуство и мултидисциплинарност.
Резултати истраживања говоре да су међу
способностима које недостају дипломираним
студентима, послодавци издвајају: способност
преузимања иницијативе (око 45% послодаваца),
способност критичког мишљења (око 45%)
и способност доношења одлука (око 44%).
Око 85% испитаних послодаваца наводи да су упознати
са болоњским процесом, од тога 30% у потпуности
а 55% делимично. 65% испитаних је упознато са
додатком дипломи и исти проценат сматра да је овај
документ драгоцен у селекцији кандидата за посао.
Најперспективнији
стручни
профили
су
према одговорима послодаваца из области
основних услуга и администрације (48,58%)
и
информационих
технологија
(31,58%).

Истраживање је пружило информације које су
чиниле основу за осмишљавање нових пакета услуга
за послодавце које ће понудити универзитетски
центри за развој каријере, организовање низа
сусрета са академском заједницом, наставним
кадром и студентима на Универзитету у Београду,
Универзитету у Новом Саду, Универзитету у Крагујевцу,
Универзитету Сингидунум, где ће се резултати овог
истраживања, а самим тим и потребе послодаваца
презентовати
и
приближити
универзитетима,
креирање једне корисне и битне брошуре намењене
послодавцима, креирање једне интерактивне веб
платформе намењене каријерном информисању
студената, родитеља, академске и пословне заједнице.
Поводом реализованог истраживања на Универзитету
у Београду, Сингидунуму, Универзитету у Новом
Саду, Универзитету у Крагујевцу и Универзитету у
Нишу организовани су округли столови у децембру
2013.године на којима су представљени резултати.
Скуповима
су
присуствовали
представници
академске и пословне заједнице, студенти и медији.
Уопштено
говорећи,
одговори
послодаваца
потврдили су с једне стране претпоставке пројектног
Конзорцијума – усађене у развојне пакете овог пројекта:
1. да је неопходно развити систем за информисање
послодаваца (и родитеља, и будућих студената) који би
садржао на једном месту све податке о свим студијским
програмима на свим универзитетима, детаљним
објашњењима нових диплома, намена стечених звања
и стечених компетенција дипломаца одговарајућег
образовног профила; 2. да је неопходно прикупљати и
организовати информације са тржишта рада и учинити
их доступним студентима и академској заједници; 3. да
је неопходно у што већој мери укључити академску и
пословну заједницу у активности (Центара за развој
каријере) које имају за циљ јачање запошљивости
дипломаца и унапређење њихових вештина управљања
каријером током студија. С друге стране, потврђено је
да информативне, едукативне и саветодавне активности
које центри за развој каријере спроводе адресирају
адекватне теме и потребе. На крају, каријерни центри,
и уопште универзитети у Србији, овим истраживањем
добили су драгоцене улазне информације   за развој
нових радионица, формата, тема и партнерстава,
као и информације неопходне за свакодневни рад у
каријерном информисању и саветовању студената.
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реализоване обуке и студијске посете
Потребе за обукама запослених у каријерним
центрима изражене су и анализиране два пута
током трајања пројекта. Обуке и студијске посете
организоване су у В.Британији, Италији и Пољској.
У Србији су сви универзитети презентовали
свој рад кроз презентације стања и перспективе за
развој на две националне радионице, а европски
партнери су креирали одговарајућу обуке на основу
снимка потреба за обуком. Поред ужестручне
иницијалне и напредне обуке за запослене у
центрима, током студијских боравака бавили смо се
и унапређењем веза између креатора политике и
практичара у области каријерног вођења и саветовања.
Сви материјали са обука доступни су електронски
на сајту пројекта и чланови Конзорцијума у прилици
су да их користе за развој и унапређење свог рада у
Србији.
Неке од тема тренинг сесија на реализованим обукама
су:
• Каријерно вођење и саветовање на универзитету
(организација, структура, ко шта ради, како која
служба функционише) у Великој Британији
• Услуге каријерног информисања (систем и
технологија у Великој Британији)
• Посматрање рада каријерних саветника “job
shadowing” (у Великој Британији)
• Каријерно саветовање (теорија и пракса)
• Групно саветовање
• Увод у е-сервисе каријерног центра Демонстрација
онлајн алата и софтвера  
• Алати за каријерно вођење онлајн у Великој
Британији

• Анализа портала за каријерне центре biurokarier.
edu.pl као пример сарадње између универзитета
у Пољској
• Развој модула за вештине управљања каријером –
пример са Математичког факултета (у Пољској)
• Припрема, реализација и евалуација радионица за
студенте – шта тренер треба да зна и буде спреман
да ради?
• Каријерно саветовање или коучинг?
• Академски пословни инкубатори у Пољској
• Развој предузетничких вештина
• Опсерваторије тржишта рада у Италији
• Добре праксе у каријерном вођењу и саветовању
на универзитетима у Европи
• Алати за управљање понудама послодаваца
(праксе, посао, тренинзи)
• Универзитетски репертоар професија; искуство
Универзитета у Падови
• Мреже каријерних центара и њихова улога у
развоју сервиса за студенте и послодавце
• Алати друштвених мрежа и дијалошке могућности
које пружа Web 2.0
• Подизање свести послодаваца о процесу реформе
високог образовања
• Квалитет и одрживост каријерних сервиса
универзитета
Учесници тренинга оценили су квалитет тренинге
високим оценама и у евалуацији истакли задовољство
великим бројем плодних дискусија и квалитетним и
новим материјалима. Такође, предавачи су оцењени
високим оценама и истакнута је њихова вештина да
представе, пренесу и поделе знања и вештине током
реализованих тренинга.

Међународна менторска мрежа и АКЦЕНТ
Као једна од мера одрживости резултата пројекта и начин да се настави професионално усавршавање запослених
у каријерним центрима на универзитетима кроз комуникацију и сарадњу са европским партнерима који су били
укључени у обуке организоване током пројекта, формирана је Међународна менторска мрежа као затворена
Линкедин група. Такође ради наставка сарадње и покретања будућих иницијатива и пројеката успостављена
је и мрежа универзитетских каријерних центара на националном нивоу под називом Асоцијација каријерних
центара универзитета Србије - АКЦЕНТ.

Интерпројектни коучинг - студентска пракса
После дискусија на универзитетима поводом сарадње са послодавцима и презентације резултата истраживања
послодаваца, заједничка тема којој је посвећено пуно пажње на свим универзитетима била је студентска пракса.
То је био разлог више да се са колегама са недавно завршеног Темпус пројекта Универзитета у Крагујевцу
“ISIS” отпочне сарадња на адаптацији и даљој употреби портала studentskapraksa.com. Ти напори су подржани
препорукама ЕАЦЕА и Темпус канцеларије у Србији.

Подстицање сарадње универзитета и послодаваца
Захваљујући раду пројектног тима на развоју сарадње са послодавцима европски партнери су нам пружили
своје есеје посвећене овој теми који су доступни у електронском формату на српском и енглеском језику.  У
њима су сумирана њихова искуства и представљени различити модели сарадње универзитета и послодаваца.
Универзитетски тимови из Србије израдили су брошуру за послодавце која на сажет начин приказује активности,
професионалне вредности, пакет услуга за послодавце, канале комуникације и контакт податке каријерних
центара на универзитетима.
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ПРОГРАМ И МЕТОДОЛОГИЈА
КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА
Шести развојни пакет пројекта “Развој каријерног вођења у циљу
унапређења високог образовања у Србији”за главни задатак имао је развој
националног програма и методологије каријерног вођења и саветовања
за младе узраста 19-30 година као директна подршка имплементацији
Стратегије и остварењу мера дефинисаних Акционим планом за примену
Стратегије. Координатор Радног пакета била је Београдска отворена
школа.
Ауторски тим (наведен по абецедном реду) чинили су: Ана Јанковић
Баровић, Универзитет у Београду; Дејана Лазић, Универзитет у Београду;
Драгана Милорадовић, Национална служба за запошљавање; др Искра
Максимовић ФЕФА, Универзитет Сингидунум; Јелена Манић Радоичић,
Београдска отворена школа; др Ивана Катић, Универзитет у Новом
Саду; Маја Ћурић ФМК и Београдска отворена школа; Соња Шовљански,
Универзитет у Новом Саду; Тамара Кљајић, Београдска отворена
школа; Весна Чекић, Национална служба за запошљавање. Рецензију
текста израдила је Јадранка Димов, експерт за каријерно вођење и
саветовање.
Документ може имати вредност у доношењу националног програма и
методологије КВИС-а у Србији.
Представници пројекта представили су документ гостујући на националној конференцији са међународним
учешћем “Запошљавање младих и каријерно вођење и саветовање” коју је организовао Еурогајденс Центар
Србија у децембру 2014. године.  Конференцији је присуствовало око 150 каријерних практичара, наставника и
стручних сарадника из основних и средњих школа, саветници НСЗ, представници канцеларија за младе, удружења
и асоцијација, представници академске заједнице и центара за развој каријере.
„Садржај овог документа превазилази пројектне оквире и даје будућем Ресурсном центру и актерима
уређивања читаве области каријерног вођења и саветовања важне доприносе и смернице.“
„У циљу обезбеђивања основа за успостављање квалитета рада и услуга КЦС документ је структурисан
кроз захтеве који се односе на институције и њихове капацитете, потребе корисника, пружаоце услуга,
информације и методологију рада. Такође, документ разрађује и оквир базичних стандарда предвиђених
Стратегијом каријернoг вођења и саветовања у Републици Србији, као и резолуцијом Савета Европе
о бољој интеграцији каријерног вођења и саветовања у стратегију целоживотног образовања која
посебно истиче потребу осигурања квалитета у пружању услуга каријерног вођења и саветовања.“
“Сама тематика и конкретни садржај овог документа представљају значајан корак не само у унапређењу
устројства и делатности универзитетских и факултетских Каријерних центара за студенте већ и много
шире, јер се могу примењивати и изван високообразовног простора. Ово се нарочито односи на делове
садржаја поглавља 2. Програм каријерног вођења и саветовања, одлично поглавље 3.2. Методе и технике
каријерног вођења и саветовања, кључне компетенције које треба да поседују сви који се баве КВиС. “
„Усклађеност са бројним актуелним документима ЕУ (наведеним у фуснотама и референцама) који
успостављају интернационалне оквире, препоруке и стандарде у каријерном вођењу и саветовању
додатни је квалитет овог документа који омогућује нашим универзитетским центрима за развој
каријере размену искустава, упоредивост рада и равноправно деловање у међународним форумима
посвећеним тематици КВиС.“
Из рецензије Јадранке Димов, независног експерта за каријерно вођење
Према консензусу пројектног Конзорцијума документ представља Оквире стандарда односно Предлог смерница,
а не предлог стандарда обзиром да у Србији још не постоји институција за акредитацију система управљања
квалитетом Стандарда рада у КВиС. Посао дефинисања и успостављања стандарда за рад у КВиС у Србији тек
предстоји, и овај документ тек отвара ову важну проблематику.

“Пројекат ’’СareerS’’, који је реализован у периоду 2011 – 2015. године, за учеснике представља драгоцену размену
искустава у области каријерног вођења и саветовања. Радећи на Пројекту, каријерни центри универзитета у Србији,
надлежни органи и институције које су ангажоване у области образовање, омладине, рада и предузетништва, добиле
су додатни подстицај за ангажовање и рад у процесу стварања интегрисаног и одрживог националног система
каријерног вођења и саветовања. У току реализације Пројекта, међу чланицама Конзорцијума остварена је веома
добра атмосфера и комуникација, исказана је несебична спремност на сарадњу и размену искустава и добре праксе.
Љиљана Тодоровић, Министарство просвете, науке и технолошког развоја

