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ЗАВОД ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОБЈАВИО ИНФОРМАТОР .КУДА 
НАКОН ОСНОВНЕ ШКОЛЕ' 

-
У"IеRXЦX Мспред МlllВa3Xje 

За полуматуранте 
13 нових смјерова 
Завод за запошљавање 

Црне Горе је. уз подршку 
институција из просвјете. 
објавио информатор _Куда 
након основне wколе

М 

на

мијењен ученицима заврш

ног разреда основне школе. 

Информаторјејош један ВИД 
усмјерења н помоћи сврше
ним основци ма, како би на

чинили прави избор када је 
рнјечосредњим школама. У 

саопштењу наводе да је КОН

курс за УПИС у средње шко

пеУТОКУ,асамаелектронска 

пријава бнЬе организована у 
седмици ОД 29. јуна на адре
сиwww.uрisi.edu.mе. 

Директор директора-
та у Министарству просвје

те Вел.ко Токиh казао је да 
у свим општннама у Црној 
Гори има сасвим ДОIЮ.ЉНQ 
уписних мјеста. 

- Завод за запоwљавање 
је важан партнер минис

тарства. н вјерујемода је НН

форматор изузетно користан 

документ за одабир будуhег 

занимања, јер нуди не само 
податке о доступним смје
ровима у средњим школа

ма, веЬ н усмјерава полума

турантеуодносу на њихове 

спосоБНQCТН,лнчнеосоБиие, 

интеј>е('Овања и вриједности 

- каже Томиh. 
JeapocxкalIejo8xћ из За

вода, која је и уредник ин-

4юрматора казала је да смо 
сеједоци даданзсвише него 
икадаранијетржкштерада 
~и~н~и~ностиб~ 
промјене. 

- Стога, пружање подрш

ке wладим особама прили
ком нзбора занимања пред-

ставља све вehм изаэов. завод 
активно ради на инфор
мисању и савјетовању о ка

ријери, као и на развоју дру
гих услуга професионалне 
оријентације. Управо нера

ционалан избор занимања, 
односно неузимање у обзир 
личних караКТf:ристика, за

хтјева занимања и каракте

ристика тржишта прили

ком избора занимања један 

је од честих узрока незапос
лености - истакла је Пејо

виhева. 

"""""" ...... oudl. пред. 
ставиик Центра за струч:но 
образоваље И коаутор ин

форматора, истакла је зна

чај средњих стручиих шко

ла и стручног образовања. 

- Центар за стручно об

разовање У претходне че

тири године урадио је s4 
модуларизована образовна 

програма. Сви програми су 
савремени, прате најиовије 

трендове и развој техио
логије, па самим тим обеэ

бјеђујувјештинеи зиања по

требнетржиштурада.каои 

проходност ка сродним фа

култетима. за ову школску 

годику. Центар је, заједно 
с члановима радних група 

састављеним од представ

ника привреде, факуnтета 

и средњихстручних шкоnа, 

припреыио 13 нових модула
риэованих образовних про

rpaмa кз 5 раэличкnt:х секто
ра. Вјерујемо да је зато пред 
полуматурантима богат из

бор, кометребадетаљно ите

мељно да се посвете - каже 

Бркановиh. 

ДА 

. ОДБОР ЗА ПРОСВЈЕТУ ПРИХВАТИО ПРЕдлог 

Продужен рок студентима 
Одбор за просв)ету, науку, 

културу и спорт јуче је једно
гласно подржао јуче измјене 
Закона о високом образовању 
којим се омогућава проду

жење рока зазавршетак cry
дија внсокошколцима који су 
уписалифакуnтетпостаром 
систему, прије примјене Бо

лољске декларације. 
- Дана 1I.jyнa2020. године 

измјене Закона о високом об

разоваљу подиијеnа је група 

• 

пocnаника:PaдyRIIo8ouh, 

Враих.о~м..... 
ИJlо.Aвђymиh.АвдрмјаПо
повиь._ .............. 
Борис Мyroша и Лдр..;аи 
Вyкca:в08кh. Рокза заврше

так студија застуденте који 
студирају по старом систе

му, према овом ПpeдJlогу 

закона, јесте крај студијске 

2021/2022. године - наводе 
изодбора. 

ДА 

СРИЈЕДА, Н . ЈУН 1010. ~ 

уцг ПРИПРЕМИО ПЛАТФОРМУ ЗА ПРИЈЕМ НОВИХ СТУДЕНАТА КОЈИ ЂЕ ПОПУЊАВАТИ ОНЛАЈН ЛРИЈАВЕ 

Због корона вируса 
еЈ1ектронски упис бруцоwа 
• Минималан скул УЧИ1<lКИХ донумена1<l које је могуће лослати јесу сва четири свједочанства 
О заврше ни м лојединачним разредима средњег образовања, лична каР1<l или ласош и дилло
ма О eKcrepKoj маrypи или стручком испи1У и оки су обиљежени звјездицом, каже Зарубица 

На Универзитету Црне 

Горе први пут Ье бити орга

низован електронски упис 

за 6руцоше, имајуhи у виду 

постојehу ситуацију и пре

венцију ширења епидемије 

Ковида 19. саопштено је из 
Ректората. То је најавио ди· 
ректор Центра инфорыацио
ног система ЩИС) Универ

зитета Црне Горе МWO,I;Par 
3ар'уБЈщарекавшидајеЦИС 
на електронском упису ин

тензивно радио током прет

ходна два Mj~eцa, на пред

nог ректора Универзитета 
Црне Горе проф. др ДaиxJu. """_ Студенти ће се 
пријављиватн поnyња-

вањем: електронске прија

ве на веб-страници званич· 
ногса;та УнкверэнтетаЦрне 
Горе. Адреса ове ве6-страни

це биће објављена у тексту 
конкурса за упис, а који Ье 

бити објављен у диевним 
новинама које изnазе у Цр

ној Гори, као и на званич
HOW сајту Универзитета Црне 
Горе www.uсg.ас.me - казаоје 
Зарубица. 

Према његовим ријечи

ма, студент у електронској 

пријави попуњава основне 

личне податке. уписује своју 

имејnадресу. каои факуnтет 
и студијски програм закоји 

се прнјааљује. 
- Од изузетне је важнос

ти дасваки уписани податак 

буде провјерен, прецизан и 
тачан. Након подношења 

пријаве. студент I\e добити 
повра'Мш мејл који Ье га ин

формисати да јеуспјешно за· 

вршио први дио npнјаае, уз 

эахтјевдадоста.видокумента 
за упис уодвојене nДФ фајnо-

ве. Сви потребни документи 
биhе описаии у повратном 
мејлу - истиче 3арубица. 

Мејл Ье их, како додаје 
Зарубица, информисати да 
уодвојеие ПДФ фајловетре
ба да приnоже одговарајуЬу 
докумеитацију. 

- Саи кораци he на једнос
таази начин битн објаwње

ни у том повратиом мејлу. 

Студент Ье добити и линк 
за страиицуна којутреба да 
учита (урадк апnауд) доку

мента. Сваки појединачни 

документ мора бити у ПДФ 
формату и не смије бити 
веhи од 5 МЕ. Минималан 
скуп учитаннх докумена-

УЦГ уписује 3.1.66 студената 
y~ одбор ДOНIIO OД,trrikY о броју CYYДI!fIIТa :Ја .,.. V npey 

1'oдинy0CЖ8tl0C cry;qмji J.I~ 2019/20, кајм ~ 3.466 
мјюа. эа 6PYЦDWe IU.~. очекује (2 ДА вnaдi уаюји ~ 
УЦГ, _ ......... ..;. .. _-

Тај npeдnor, 1aOIONН је на ~ сената Уј . ер.,е,. црне 

г •• чему је nPen«IДМIIO lOjaWН.aВ.aЊe ~ ~ 
ПpeдIюr l'Ie бtmI дocтaм.tН lioii даље ~ ~ 
npocejm о чему f'Ie kOt!НtY oдnyкy дoмм;rп. вnaдa црне Горе. 

- ПpeдnoIlCtНМ број cтyд~,,, је у OKIIМPY проll/ЛOrOДМlllњег 

npeдnonмynмcМVWlJ#fјеС~" •• юapcтu~lе. 
~ у 1"""' .... ....-дnon 6poji cryдeнua 8OДМIJO се jaЧyМI о 
~IC8IIIfmJ.МЮI8e, fipl;yНКТi8lOГoa6w. ~ 
00lO8I Ја JIНIIМNЧIIty nojeдыtыol:or cтyдмtcкor- nPCII"P8Ita. uo м о 
~ односу броја cryд8IIП м нaaмнor ОС::ОМ.а - :cuao је ------

Vпис6руцоllU. (~CllJDluЏ 

та које је могуЬе послати су: 
сва четири свједоч:анства о 
заврwеним појединачним 
разредима средњег образо
.ања, nкчна карта иJIН пасош 

и екстерна матура кпи струч

нииcnнтионису06~ени 

звједицом. Уз то може приnо
)Кити и диплому ..луча

М 

или 

дипnому/документ о освоје
ној првој нnидрyroј награди 

- објашљава Зарубица. 
Такође, у повратном иејny 

стоји и објашљеље да пице 
које је поднијenо захтје8 за 

признавање иностране об

раЗО8не испраи.е, а поступак 

признавања није завршен 
прије истека рока за подно
шење пријаве за упис, може 

yt1Iовно конкурисати за ynис 

на основу потврде да је по
кренут поступак призиа

вања код надЛежног орга

на. Укоnико овај поступак 
не буде заврwен до почет
ка студијске године и буде 
одбијеи, иnи ако ииострана 

образовна исправа не даје 
право на упис иа изабраии 

студијски npoграм Универ

зитета, сматраће се да упис 

није изврwен. 

- Накрају процедуре, сту
дент Ье добити мејn с потвр

дом, који hесадржати тачан 
наЗИ8 и адресу факултета 
на коју треба упутити та

кође препоручеку/курнр

ску пошиљку која садржи 
оригинална документа. По

што запослени уСтудентсхој 

сЛужби прегледајуучитане 
документе, они верификују 
пријаву као важеhу и сту

дент добија обавјештеље о 
томе да ли је његова прија

за пуноправно прихваhена 
и верификована - објашља
ва Зарубица. 

Он је препоручио бу

дyhим студентима да пра
те сајт Универзитета Црне 

Горе и профиле Универзите

та надруштвеним мрежама 

Фејсбук, Твитер, Инстаграм 
и Лиикеднн, за блaroвреме

ку информацију о расписа-
ном конкурсу. 

д.в. 

МАРИНА РАТИОВIIЋ КАЗАЛА ДА ЈЕ НАГРАдА JЬEIWICКE КОМОРЕ КРУНА I!APlUЕРЕ 

Борба за живот болесника светиња 
Професорица Медицин

ског факултета Универзи

тета Црие Горе др сци мед. 

Марки. РаnCО8кЬ., добит
ник годиwње награде ље
карске коморе ..Академик 

др Бранко 3оговиh
М 

за жи
вотно дјеnо и посебне заслу

ге из области медицине, ка

заnа је за сајт Универзитета 

Црне Горе да је ово признање 

крунал"чне~оналне 
каријере, која траје пуне 43 
године. 

- Ово доживљзвам као 
признаље за вишедеценијске 

прегалачке напореда се бор
ба за живот бол~ника при

хвати као светиља - истакла 
је Ратк08иl'lева. 

Од 25. маја 2015. године 
иэабранајеуaкaдewcxозаање 

редовни професор на Меди

цинском факуnтетуу Подro
рици, а као ментор сарађује 

и с Медицинским факулте

том У Београду. 

Када је ријеч о комбино
вању медицине у пракси" 

позиву предавача на Меди
цинском факуnтету, Ратко

виhева каже да љеl(арска 

пракса и научио-наставна 

активиост представљају си

нергију и имају јако кохези

онодејСТ80. 

- Мали број нефролога 
и вишедецеиијске недаl'lе с 
тим проблемом отварале су 

npocтoрза бројне недоумице 

м.рхиаРаТЈ(О8Xh 

око повеhања квалитета рада 
унутар нефроnогнје. кад је 

љубав према човјеку на пр-

ВОМ мјесту. настава и прак

са су мост који ииједна пре

прека не pymи. Доказ за то је 

дасуна нефрологију дошли 
иајбољи студенти Медицин
ског факултета у Подгорици. 
ОсјеЬам дјелкмично и лич
ну одговорност због мало
бројности нефролога јер би 

мој рад био лакши и проду
ктнвннји, који је иуоваквим 

околностима доживио екс

панзију у регионалним ОК

вирима. Студентима кажем 

- тешки тренуцисусмртсва
ког човјека. а круна каријере 

почетак трансплантационог 

програма - каже Марина Рат
ковиh. 

Д.Е. 

'-

, 


