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ISTRAŽIVANJE U OKVIRU TEMPUS PROJEKTA POKAZALO

Pravnici i politikolozi najteže do posla

U Crnoj Gori pet godina nakon diplomiranja zaposli se oko 80 odsto visokoškolaca, najlakše se zapošljavaju
studenti sa diplomama Elektrotehničkog, Prirodno-matematičkog i Ekonomskog fakulteta, a najteže sa
Pravnog i Fakulteta političkih nauka. Na Univerzitetu Crne Gore urađeno je istraživanje o diplomiranim
studentima u okviru regionalnog TEMPUS projekta koji se realizuje od oktobra 2011. godine.
Predstavnik Centra za obrazovne politike iz Beograda Predrag Lažetić na predstavljanju rezultata rekao je da
je među mlađom generacijom, onim koji su diplomirali 2012. godine, manje od polovine nezaposlenih, oko
deset odsto njih još studira, a oko 30 odsto diplomiranih nije imalo radno iskustvo godinu nakon diplomiranja.
Prema njegovim riječima, pet godina nakon diplomiranja kod onih koji su završili 2006. godine, oko 80 odsto
je zaposlenih, dok je oko pet odsto samozaposlenih to su u regionu najčešće pravnici, koji imaju sopstvene
advokatske ili druge firme.
Samozaposlenje je u Crnoj Gori izrazito u oblasti turizma i hotelijerstva. Generalno u regionu, kao i u Crnoj
Gori, kreiranje sopstvenog zaposlenja nije raširen fenomen, ali opšte gledano, pet godina nakon diplomiranja
njih četvoro od petoro će biti zaposleno, dok će petina biti nezaposlena, naveo je Lažetić. U Crnoj Gori oko
polovine diplomiranih radi u javnom sektoru, od čega je najviše nastavnika i onih koji su završili Fakultet
političkih nauka. Lažetić je saopštio da je istraživanje pokazalo da su pet godina nakon diplomiranja
prosječne zarade visokoobrazovanih oko 500 eura, navodeći da najveće plate imaju oni koji su diplomirali na
Pomorskom, a najmanje oni koji su diplomirali na Filozofskom fakultetu i koji se dominantno zapošljavaju u
prosvjeti.
Rukovodilac Centra za studije i kontrolu kvaliteta UCG Mitar Mišović rekao je da su na skali od 1 do 5
diplomirani sa UCG od elementa kvaliteta i uslova studiranja najbolje ocijenili saradnju sa kolegama
studentima (4,15), i stručnost nastavnog kadra (3,97), dok su studijski programi lošije ocijenjeni u odnosu na
upotrebu savremenih pristupa u nastavi (3,10), i zastupljenosti praktičnih znanja (prosječna ocjena 2,74). On
je naveo da su sadržaj studijskih programa i organizaciju nastave najbolje ocijenili studenti Medicinskog, dok
su mogućnost ispunjavanja obaveza na vrijeme i organizaciju nastave unutar kurseva natprosječno ocijenili
oni sa Mašinskog, a Biotehnički je naročito dobro ocijenjen u domenu organizacije ispita.
Diplomirani studenti Pravnog u prosjeku su dali najniže ocjene za sve dimenzije kvaliteta sprovođenja
studijskih programa. Njihove i ocjene diplomiranih sa Fakulteta za turizam i Arhitektonskog su za većinu
elemenata lošije u odnosu na prosjek UCG.
Odlazeći rektor UCG Predrag Miranović kazao je da je zadovoljan mišljenjem studenata koji su veoma
pozitivno ocijenili studijske programe, kao i činjenicu da bi se veliki broj njih ponovo opredijelio za iste studije.
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Ц
ентар за гpaђallcкo 
образоваље (ЦГО) 
ПОДIIНО је НlLlщиј8'ТlI-

ву прем [јеру 1\11111)' ЋУIrnIl(). 
,щhу да разријеши дужllОСТН 

шест MllI!lIcrnpa кој!! су IIНга· 
ЖОIlIШII као llредам'ш на фа

..:ултетима .1 n'Me крше ЧЛ8Н 
Устава О неспојИllOспt ФУНК
ција. ИЗ ЦГО су ТОМ IIНIIЦН

ј!Пнвом указали на чнњсtlНЦУ 
да поједини ЧI!ЗНQИН Владе 
крше ЧЈlан 104 YCТ8lla Црне 
Горе који се ОЛlIОСН 1111 неспо· 
јИ80СТ фУНКlII!је, 11 I'Oj lt таси 
"ltре.ЦсјеДIIИ К н чланови Вlllше 
не МО'У вршнП1 rlОСЈ1ВI1ItЧКУ 
11 другу јавну ФУIIКЩlју, IIИTII 
щюфеСltoШUlIЮ обављати дру-
1)' .цјсщгнос'Т" 
Из цго наводе да Саљ!! 

8.11\101:1111\, MНlIHC1Ћp H8)'I(C, 

поред обаllЉ8ња МНIIНстарскс: 
функције щ.ш cnrryc преда
вача НII Уннверзlfre1)' "МС}]Н-

теран" у Бару 11 У/t llверзкте

'1)1 "СНlIПШУНУМ" У Беоf1>ЗJlY. 
Мииш;rар пољопривреде 1I ру
ралног развоја Пстар ИВllm)-

811Ь ОСИМ за рад у МИlIНстар
сгву Ilрима додатне НlIкнаде 

као преnаазч на YtнIBep:J.IITcry 
..цоња Горица", Чllјll је сувла
CtнlK премијер МИ.Ј10 Ђукано

виh. 
Исти случај је и са миtнl

c;'IJЮМ економијс 811IU1HMII
ром КаваРlЈhем н пanlРСД
сје,ll1I11КОМ Владе и мИlШстроМ 

ваљских 11ОСЈ1О63 И еИРОПСК1IХ 

Иlfrel1Жција ИI"ОрОМ ЛУtШIII
ћем , којll су аЈlnlЖоваiЩ I/а 
УДГ - nодају IIЗ UГO. 
Мющстар фИIIШlсија Ра

доје Жугиh 1I0ред миинстар
ске надокнаде, како су рск.rщ, 

прима надокнаду као прсдава'l 

IЩ Фа",УЈrre1)' 311 МW1ИТСраиске 
пословне С1уднје у Тilln)" а иа 

сај1)' Поморског факуJТ1"C"Тll у 

ОДЛУКА ВЛАДЕ 

Црногорски се 
учи на Цетињу 

Вl1а.11а је на ЈучераШlI,ој 
сјСДllИЩI ДО'lијеЈ1а ОДЈIУКУ о 
OCtнlBaњy Факултета за IIр

I!OI"ОРСКИ језик и КIЫlжев
НОСТ, Чllјс ЂС сјСДИIIIТС БИТ11 

1111 Цеrnњу. ФакуJtТC"l hc би
ПI јавна ycтallOBa високог 
обра:ЮВi!.ња, 'IИјИ је ОСl1llвач 
Владll. П:ЈIIНlIРЗllе су основ
IIС И 1I0СТДИl1)шмске С1)дијс. 
ОСIIОАIIИ pa3Jlol' 1а отварање 
факултета је CТ8apalbC flауч
IIOf IIOТCHIIlljwla ~оји hc се 
баВIIТИ изучавањсм upiюгор
CКOI' језика, кзu 11 обсзбјеђll
вање здеl(ИIIТИОГ IlаСТЗВIIОГ 

Knдpa за образОКЗlbе IIр110ГОр' 
СКIIХ ђака 11 C1)'JiCllaтl'l 1\] цр. 

НОГОРСКО!; службсног језика у 
наlllој земљи. 
ФаКУlrтет ће, како је раније 

tlијКIIЉСЈtO, IIреузеТII заНОС!IС
нс, lI~tO~ИlIУ, права и обавезе 
ИlIститута за IIplioropcKH је
ЗIII1, којн liе 11pec:тm1 да по
C"I"Oји. 

ОДllазсЂ11 ректор У,швср

З\lтета Црllе Горе (УЦГ) Пре
драг Мllрвиовиli казао је да 

OдllYКY влзле да трансфор
МliШС ИIIСТИ1)'Т за ЦРНОГОР

ски јеЗI'К у Факуnтст за црно
горсКI! језик са сједlIШТСМ lIа 

r 

МирановиI'I 

ЦСТИlьу, посматра у cJUrony 
ujелоК)'пне ПOJlИnlке Законв 
о нријеСТОIIIЩИ 11 жеље ДВ се 

неке IIpllOl"OpcKe ИНCТltтуltltјс 
нрессле на Uетиње. УIIитаll 
да iШ hc OCHlIlIaIbC Факултета 
за црногорски језик ИЗа3ВПII 
некс nPOMjCllC на Cl)'дија\lа 

ЦРНОI""Ор<:КОI' јеЭ llка IIЗ ФНIIО
зофском факултету у Нltкши
Ђу, Мирановиh јс казао па ћс 
број C1)'дeHIIТa БИТII и даље 
ИCl"Н. м.с. 

ДРУШТSО 

Ба!')' crojll да се 011 водн као 
IIрсдавач, иако НlIкакву имок, 

иаду по ТОМ основу Иltјс Прlt· 
jallllo КОМlIсијlt за сrтрсчзвање 
сукоба Нlrrc:ресз. Како наводе 
нз ЦГО, миннстар одбране 

МlIJllща ПејаllОВlffj Ћур"
rnнЬ поред МlIIlНстарскс плате 

добија IIОllчаllУ НRКН1IJlУ и од 
Електротехllичкоr факу.ll"11!fa у 

ПОДГОРИЦИ. 
- МИIIНCПlР кy.mype У OCПIВ-

Комисија ћутала 
Иано је имала информацију да мИНИСТри раде на фанулте

тиt.4а Комисија за спречавање суноба интереса никада није 
покренупа поступан за нспнтивање законитости IЫ1XOBOГ ан

гажмана. Према ПDследњнм подацима са саЈта те ННСnПУЦИЈе 
"'иниСТЗР Впаховиl'\ на Универзитету .Медитеран· је у зави
сности од броја часова зараl'.tнвапа од 280 до 572 еура, а од 
рада на универзитетима аан Црне Горе 01i0 229 еура ... jec~
но. Њен 1I0пега Пе1ilР Иаановиft ПрИЈавио Је да му је плата на 
УДГ 884 еура, Лумшиl'\ на тој установи прнходује 1 ОО, а Кава
риl'l 0110 200 еура. 
Министар Жугиl'l у поспедње ... НЗВЈештЭЈу о имовини ни

Је ПРИЈавио приходе од рада "а фаli)'лтетнма. У НЗВЈештају о 
имовини И приходиt.lа Ммице ПеЈановић Ђуришић наводи се 
да она на Уцг зараf.tује 270 еура, а бранислав Мићуновиl'I оно 
ЗООеура. 

Цlt БраШlслав М"ћу"ов"ћ 
сnијCJlИО јс ПРII!.4јер 'lOмену~ 
тих КOI1cгa, 'Ја јс осим мини
старске ИЗДОКllаде примао 

надокнаду и као IlрофССОр Н1\ 

Факулrery .uра.\tских умјlmlО
сти уцг - казалrr су. 

ИЗ ЦГО су затражlUIН од Ћу
К1Iиоаиhа да crlpoвeдe 11О(1)'
пак разрјеruења CIH1X ЧЈтаllо~а 
Владе који грубо крше YCfaB
ис норме које рсl)'ШIШУ lIеспо
jllllOCТ функције, а за urro су 
ПРI-IJЮЖСIIII II('СПОРЩI ПОКаЈlI. 

Да се Ila ВРIЈјсмс разМlt 
ЩЉIIЛО о ПОl!lТOваљу Устава 

ОНIIМ ЧЈlаНОВliма Владе се МО
гао 1IOIIУДII"ГИ рок за oткna

њање IIСУставиОС"гн у .uијелу 
паpa.nСЈIIIОГ вршења ФУИК1tије 
н профеСИОllIIJТllоr обаR.1ыiаa 
.дp)'1"e дјСЛIl1,ЮСТИ - РСКЛlt су 
И3 цГО. 
У I11I1щијатиВII се наводи да 

имеllОВlUll1 '(.IIВIIOВII Вmшс тре-

ба да &Ум разрнјешеllИ, јер су 
последице које су IIBC1)'lllt:le 
юазваЈ1е озбllЉIlУ IIPYllmIellY 
ШТС1)' зајаВ/1I! шггерсс. 
Из цго је Оllllјсњеио па се 

Ч/IЊСI1ИЦОМ да чланови Владс 
без IIKaKBe С1\IIКЦllје фЛIlI-раlrт-
110 кршс УС1l1В ис",ија63 11 сам 
YCfaH, као lIајlllЮIИ ПрВВl1II акт, 

.. а свакако Сllмболички. МII 
СIIRЖIIО. пониurraва сва 1IЛ1lд1l

Н8 118ВОЛllа опрсдијсљсноCl" за 
усnocrnВЉЗIt.e систе\lll lIЛада

IIIШС прам". 

Уколико 'mаllоаи BJIIIДC 
МОI)' да крше YCТIIII онда то 

IIсднос .. вtС,ДСiЮ шаље 110Ру

ку ja~HOCТII ДВ у Црној ГоРII 
Устаа It закон 11(: важс за све, 

односно да Ilocтojc грађаllИ 
првог и Ј\Руroг репа, а 1"0 сва

како Ilије ОС110ВВ НВ којој се 
дpyurrвo МQЖC демокрпюова

ТlI поручеlюје ltЗ цго. 
м.с 

ИСТРАЖИВАЊЕ У ОКВИРУ ТЕМПУС ПРОЈЕКТА ПОКАЗАЛО 

У Цpl10j Гори пет ГO.!lина иа· 
кон ДIIПlIомираља запосnrt СС 

око 80 оДСТО IIИСОКОШКОЛВIUI. 
најлакше се "Јапошљавају С"1)'
ДСIIТИ са ДИПЛОlolама Електро. 

тсхиичкоr. Пр"родllо-матема
TII'Il(Qf 11 Екоио.\tСt>.Oг фаl(УЛТета. 

з I/ајтеже са Правног It ФаКУЈI' 
тето rI0Лlmt'rКII.~ наука. На УtIИ

IICp31fГCТ)' Цplle Горе ypaђcllo је 
IIстраЖИl!3.lье о лиrrлОМllраl\llМ 

cтyдcllТIIMa у ОКllltру peI"i"lOIIW'
IЮГ ТЕМГ!УС пројсt<ТЗ који сс 
ревлнзује од оt.тOбра 20Т 1. ro
дине. 

ПредставНIIК Цсктра за обра
ЗОВltе lIоmГП!lСС Ј\3 Београда 
Ilprдpar JlаЖПlll1 на пpc::t.ста
вљаљу реЗ)'JmmI рекао је да је 

мсђ) t.lnађсщ reнсрщијо.ч, оиим 
I(QjH су ДИПЛО\lира.'II1 '2012. го
ДИllе. "ање од ПОЛОПlше не· 

31l110спеltн.\. око .1ССет O!lt:1O 
њих још C"1)·AIIPa. а око 30 од
сто lI!I1L10MIlpa.tIll'( није 11Мало 

рЗДIIО ИСК)'CТlIO годину накои 

ДИI1.10Щlрања.. Према његоаим 
ријСЧllма. I1СТ roдннэ након ДН
llJ!омираlьа код 01111'( кojll су 

зааРШlUlи ZOO6. ГO.!lиие, око 80 
oдcro је запослеНI1\, док је око 

пет одсто самозat10СIII:НИ'( - то 

су у региону нвјчсшhе правни

ци, који имају COl1cтaCHe адео
катске ИЛII ДP)'re ФНР~IС. 

Самозаl10CJtењс је )" цр
ној Гори юра:што у обла

Cl"и турюма и хотелнјерства. 
- ГСllеРЭЩIО у реГИОllУ. као и у 
Цриој Гори, креираље corlCТIIC' 

Правници и политиколози 
• 

наЈтеже 
иог зa.nослења није раширеl! 

феИII\lеи. али OI1Uffe rnеnЭIIО, 
НСТ l"одина Ilal(OIl ДИПЛОМИРаЈЫt 
њих чtmlOЈЮ од петоро hc бtпи 
запослено, док he ПCТ1"lиа бlffll 

IIсзаПОСЛСllа- Шl8ео ЈС lIвжетиli. 
у Црној !"ори orro ПОЛОПЮIС 

ДИI1ЛDмираllЮI. ради )' јавном 
сектору. 0lI чега је највише на
ставника и ОIIИ:l: који су заар
шили ФаlC)';ПС1" rlолJtТIIЧКИХ 

~ayl(l\. ЛаЖСТllh је саОllШntО да 
ЈС Hcтpa.III\8I~C IIОКазаво Д1I су 

пет rQ.1l1l!a 118КО" дипломирarЫt 
просјсчнс заралс високODбра:ю
RUИИХ око 500 еура. иаполсl'lи ла 
највеl'lе "лате имају ОIlИ који су 
д.иПЛО\lИРалн 113 110\10PCКOМ, а 
нвјмањс 01111 који су ДIl11ЛO\lIl
РМ" IIВ Филозофском факулте
Т)" н кojll се AO\lHlIalrтllO запо
шљавuју) просајетн. 

Руковолилац ЦеIПра за СТ)'
дије и kOtrrpOJly квал1П~ уцг 
Митар МlllllОllиli рехао је да 
су иа скали од 1 ДО S дипло
MllPUtl1l СВ уцг од СЛСМСlfta 

квалнтета и услоаа СТУДllрања 

иајбоље оцијСIIИЛlt сарa.'lЉУ 
са колегама С1)'аСlгтима (4.15), 
1I стручиоCl" иuстаВIIОГ кадра 

(3.97), док С) СТ}'дијС КII ПРОI-ра-

ми лошије OUlljCЊCHl1 )' ОДИОС)' 
НВ употребу сэвре.\tеl!llХ "ри· 
cryпа у IrвCl"aВИ (3,ТО), и lВСТ)'
ПЉСl10СТII праКТII.l1tи~ Jllaњa 

(npocjC'lНa oltjellB Z,74). 011 је 
HallCO дв су свдр.ај студијСКII" 
програма и оргаlНlзацију tlBcтa
вс иајбоље оцијенили студеlП"ll 
МСДIIЦННСКОГ. док су MOI)'I'IIIOCТ 

II СnУIЬ8ВЭ.ња обвlIC"38. на вријеме 
и оргаllИЗ311ију наставе унутар 

КУРССI!З ltaтnросјечно оцијСIIlt
ли 01111 са МаШИIIСКОf, а Би=
IIИЧКИ је lIаРОЧIГГО добро оци
јсљси у ломен)' оргаНН"Јat1ијс 
исnlП1\.. 

Диплor.lllр3НИ студснти Прав· 

Фа!(}'лтет поnиnrчltих HaYI<iI 

ИО~ у 11росјсх} С)' двли. IIвјllllже 
OЦlclIC за све димеНЗИЈС К8ВЛII

тета Сltровођења С"1)'ЈЈ.llјских 
програ.\Iа. Ibихове и oujel1c ди
момиращ •. \ св Факултета за 

;уриззч и Лр~итск-roIlСКОГ су за 
веhИIIУ enCIICHIJI1I :IОIllИје)' од
носу на "росјек уцг. 

Одлазеhll ректор Уцг IIре
драг МИРВIIО8иh казао је да је 

звдовољаи loIишљсње\t С1)'дс-

1!Il1"Э Jrojl\ су веома ПОЗIIТИВИО 
оцијСl1клlt студијске програме, 
као 1I ЧIIЉСИИIЈ,У да би се IICЛl!kИ 
број њи.\ 110Н08О опрепијелио за 
исте студије. 

мс 


