
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Како би се што ефикасније повезало високо образоване са осталим сферама 
друштва кроз сарадњу са предузећима и другим организацијама, Стручни тим за 
реформу високог образовања, ХЕРЕ, у сарадњи с Привредном комором Србије, 
Војвођанским ИКТ кластером и Темпус-Еразмус+ канцеларијом у Србији организује 
30. септембра 2014. године конференцију посвећену сарадњи високог 
образовања и привреде у информационо-комуникационим техологијама (ИKT). 

Ова област високог образовања је међу приоритетним по интересовању студената 
за упис на студијске програме и академских и струковних студија на свим нивоима, 
уз истовремен евидентан недостатак стручњака различитих профила у овој 
области не само у Србији већ и у Европи, што тему конференције чини посебно 
актуелном и изазовном.  

Данас постоје значајне разлике између вештина које су на располагању на тржишту 
и вештина које привреда тражи, a резултат овог несклада је и пројекција о мањку 
од 900.000 ИКТ радних места у Европској Унији до 2020. године – што представља 
ризик за даљи привредни раст. У Србији, упркос значајно већем занимању младих за 
рачунарске студије, наш систем још увек нема адекватан одговор, а број студената 
који завршавају студије не балансира потребе тржишта, не занемарујући при томе 
и корпус исхода учења који у овом сектору динамичног развоја представља посебан 
изазов. Зато је неопходна синхронизована акција различитих стејкхолдера – из 
привреде, образовања и државне управе – како би се започело са решавањем ових 
проблема. Улога академског образовања је у овом процесу од виталног значаја. 

Конференција ће бити посвећен дискусији о вештинама, знањима и компетенцијама 
које ИKT инжењери треба да поседују након завршених студија у складу са 
потребама тржишта и другим аспектима политике високог образовања у овом 
сектору. Овај јединствени догађај ће окупити лидере из области високог 
образовања ИKТ кадрова и студенте, стручњаке из ИКТ сектора, компаније, 
кластере у овој области и представнке државних органа са циљем унапређење 
садашњег образовања кроз боље дефинисање жељених исхода учења за ИKТ 
инжењере и успостављање суштинског партнерства различитих заинтересованих 
страна у овој области динамичног развоја и великих потенцијала запошљавања. 
  



Стручни Тим за реформу високог образовања 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 

(ХЕРЕ тим) 
и 

Фондација Темпус - Еразмус+ канцеларија у Србији 

у сарадњи са Привредном комором Србије и Војвођанским ИКТ кластером 
 

Конференција и радионице на тему 

ВИСОКО ОБРAЗОВАЊЕ И ИКТ СЕКТОР 
 

30. септембар 2014. (уторак), 10 - 17 ч 

Универзитет у Новом Саду, Централна зграда Универзитета - амфитеатар 
Др Зорана Ђинђића 1 

ПРОГРАМ  
 
 
 

09:30 – 10:00  

Регистрација учесника 

10:00 – 10:30  

Поздравни речи и уводна излагања  
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Покрајински секретаријат за 
науку и технолошки развој, ректор УНС, Темпус-Еразмус+ канцеларија у Србији, 
Привредна комора Србије, ХЕРЕ тим. 

10:30 – 11:30  

Пленарна сесија I: Потребе и профил стручњака у области ИКТ  

 Војвођански ИКТ кластер – Милан Шолаја, директор 

 Нафтна индустрија Србије, НИС – Оливера Вујновић, директор ИКТ сектора 

 Exеcom, Нови Сад, Петар Улић  

 Дискусија 

11:30 – 12:00 пауза 

12:00 – 13:00  

Пленарна сесија II: Академски и струковни студијски програми у области ИКТ 

 Акредитовани студијски програми академских студија у области ИКТ  – проф. др 
Бранко Ковачевић, УБГ, почасни председник КОНУС, проф. др Јелица. Протић, 
УБГ, проф. др Иван. Милентијевић, УНиш, члан Комисије за акредитацију 

 Струковне студије у области ИKТ (представник Конференције академија 
струковних студија, КАСС) 

 Нови приступи образовању у области ИКТ, проф. др Зора Коњовић, УНС 

 Дискусија 



13:00 – 14:00 Пауза за ручак 

14:00 – 15:30  

Радионице (паралелни скупови по избору учесника, сале на I и II спрату) 

 Радионица 1 – Оквир квалификација – национални и секторски оквир 
квалификација 
уводничари и модератори – проф. др Срђан Станковић, председник 
Националног савета за висоско образовање, НСВО и др Бојан Ристић, 
Секторско веће за ИКТ ПКС 

 Радионица 2 – Улога праксе у академском образовању  
уводничари и модератори проф. др Војин Шенк, УНС 

 Радионица 3 – ИКТ компетенције 
уводничар и модератор Јелена Јовановић, секретар Удружења информатичке 
делатности ПКС 

15:30 – 16:00  

Пленарна сесија III: Завршна дискусија и закључци коференције 


