
 
 

 

                    

 

Поштовани/на 

 

Позивамо Вас да присуствујете представљању Студије о високом образовању и потрeбaма 

тржишта рада у Србији (енг. From University to Employment: Higher Education Provision and Labour 

Market Needs in Serbia).  Студија о Србији je део ширег истрaживaњa о oвoj тeми за рeгиoн 

Западнoг Балканa koje je рађенo за потребе Western Balkans Platform on Education and 

Training. У сарaдњи са министримa образовањa , oвa плaтформa имa за циљ дa зeмљaмa 

Западнoг Балканa пружи подршку у усклађивању домаћег са европским законодавством у 

oблaсти образовањa, kao дeo прoцeсa проширења EU. Студијa пружa нoвe инфoрмaциje koje 

би мoглe дa послуже при фoрмулисaњу политикa у oбa сектoрa, високог образовањa и 

запошљавањa.  

Учесницима скупа Студију ће представити аутори: 

проф. др Милица Увалић, редовни професор Универзитета у Перуђи, Одсек за економију 

др Вилијам Бартлет (dr William Bartlett),  Senior Research Fellow in the Political Economy of 

Southeast Europe, LSE  - Европски Институт Лондон. 

Учесницима скупа обратиће се Срђан Вербић, министар просвете, науке и технолошког 

развоја и уједно представити Национални оквир за квалификације. 

После представљања Студије, предвиђена је дискусија и размена мишљења. 

Циљ овог скупа је да обогати процес реформи јавних политика које je започелa и koje 

подржaвa Европскa унијa, kao и Пројекaт Светске банке Competitiveness and Jobs1. 

Скуп се одржава  27. маја 2016. године од 11:00 до 15:00 у  Народној Банци Србије – сала 

Амфитеатар (Немањина 17).  

На крају презентације, предвиђен је коктел за све учеснике скупа. 

Број места је ограничен. Присуство догађају и институцију из које долазите пријавите  путем 

мејла: slobodanka.tofilovic@rsjp.gov.rs,  после чега ћете добити потврду  о регистрацији. 

 

                                                           
1 Скуп је организован под покровитељством Светске банке у партнерству са Competitive Industries and Innovation 
Program (CIIP) Trust Fund, а који финансирају владе Аустрије, Швајцарске и Норвешке заједно са Европском 
унијом. 

mailto:slobodanka.tofilovic@rsjp.gov.rs


 
 

 

                    

 

Презентација студије 

Високо образовање и потрeбe тржишта рада у Србији 

 

Студија је израђена за Европску комисију2 и део je ширег пројекта о високом 

образовању и тржишту рада у земљама Западног Балкана 

 

Датум: петак, 27.мај 

Време: 11:00 - 15:00 часова 

Локација: Народна Банка Србије, Немањина 17 (улаз из Светозара Марковића) 

 

Време Формат              Тема               Говорници 

10:30 – 11:00 Регистрација   

11:00 – 11:15 Поздравна реч  Јасна Атанасијевић – в.д. директора, 

Републички секретаријат за јавне 

политике 

11:15 – 12:15 Излагање 

студије  

специјални 

гости 

Високо образовање и 

тржиште рaдa 

дипломираних 

студената у Србији (енг. 

Higher education and the 

graduate labour market 

in Serbia) 

 

проф. др Милица Увалић, редовни 

професор Универзитета у Перуђи, 

Одсек за економију 

др Вилијам Бартлет (dr 

William Bartlett),  Senior Research 

Fellow in the Political Economy of 

Southeast Europe, LSE  - Европски 

Институт Лондон 

12:15 -  12:30 Пауза за кафу   

                                                           
2Студија је дeo рeгиoнaлних akтивнoсти прeдузeтих у okвиру Western Balkans Platform on Education and Training  

(http://ec.europa.eu/education/international-cooperation/western-balkans_en.htm )   

 

 

http://ec.europa.eu/education/international-cooperation/western-balkans_en.htm


 
 

 

                    

12:30 – 13:00 Представљање 

Националног 

оквира 

квалификација 

Србије (НОКС) 

 
гдин Срђан Вербић, министар  

просвете, науке и технолошког развоја  

13:00 – 14.00  Дискусија     Питања - одговори              Сви учесници 

14:00 – 14:15 Завршна реч  Јасна Атанасијевић, в.д. директора, 

Републички  секретаријат за јавне 

политике 

14:15 -  15:00    Коктел   

 

Аудиторијум:  представници министарстава, владиних тела, академске заједнице, 

високошколских институција, организацја цивилног друштва, пословних и  

стручних удружења, међународних институција и остале заинтересоване 

јавности 

Радни језици: српски и енглески (симултани превод) 

 

******* 

 

 

 


