Универзитет у Новом Саду
Универзитетски програм радне праксе у Скупштини АП Војводине, Покрајинској Влади,
покрајинским органима управе, службама и фондовима чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина у 2016. години
КОНКУРС
Универзитетски програм радне праксе у Скупштини АП Војводине, Покрајинској Влади,
покрајинским органима управе, службама и фондовима чији је оснивач Аутономна Покрајина
Војводина већ дванаест година заједнички спроводе Универзитет у Новом Саду, Скупштина АП
Војводине и Покрајинска Влада уз подршку Мисије ОЕБС у Србији. Наиме, у дванаестогодишњем
трајању Програма преко 470 учесника свршених студената, апсолвената, постдипломаца
Универзитета у Новом Саду, имало је прилику да се упозна и учествује у раду покрајинских органа
управе. Од овог броја 18% је наставило са радом у местима обављања праксе, а самим учешћем
у Програму се стиче сертификат који је значајно обогатио радну биографију сваког
учесника. Сертификат представља јединствен документ јер је потписан од стране највиших
представника власти и академских иниституција у АП Војводини: председника Скупштине АП
Војводине, председника Покрајинске Владе и ректора Универзитета у Новом Саду.
Трајање радне праксе: јул – децембар 2016. године
ПРАВО НА ПРИЈАВЉИВАЊЕ
Учесник у Програму може да буде:
- студент факултета у саставу Универзитета у Новом Саду на студијама другог
степена по Закону о високом образовању у школској 2015/16. години,
- студенти завршних година студија првог степена који су одслушали све предмете
предвиђене студијским програмом, или
- особа која је завршила студије првог или другог степена студија по Закону о високом
образовању у периоду од 1. јануара 2014. године до дана закључења конкурса за
учешће у Програму.
ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОБЛАСТИМА У КОЈИМА СЕ ОБАВЉА РАДНА ПРАКСА:
Изабрани кандидати ће обављати радну праксу у Скупштини АП Војводине, Покрајинској Влади,
органима покрајинске управе, управи, службама и фондовима, чији је оснивач Аутономна
Покрајина Војводина. Одабир кандидата се врши на основу поднете документације, а у складу са
исказаним потребама и предностима које поседује сам кандидат.
Учесници Програма (стажисти), имају обавезу да у оквиру праксе извршавају одређене задатке, у
трајању од најмање 15 часова недељно. При томе, рад сваког стажисте ће пратити одабрани
ментор.
У складу са принципом једнаких могућности, охрабрују се особе женског пола, припадници
националних мањина као и особе са инвалидитетом да се пријаве на Конкурс.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:
 попуњени електронски пријавни формулар који се налази на сајту Универзитетског центра за
развој каријере и саветовање студената (www.razvojkarijere.uns.ac.rs)
 CV (радна биографија) на српском и енглеском језику, обе верзије са сликом у боји
 Скенирана потврда од факултета о тренутном статусу кандидата или скенирана прва и
последња страна индекса, односно странице где је оверен последњи семестар - за студенте
 скенирано уверење о завршеним студијама или дипломе факултета - за особе које су
завршиле студије
Конкурс је отворен до 27. jуна 2016.
Непотпуне и неблаговремено поднете пријаве неће бити разматране.

Преглед тражених профила се налази на
www.uns.ac.rs
www.razvojkarijere.uns.ac.rs
Додатне информације у вези са радном праксом: на званичној интернет презентацији
Универзитета у Новом Саду: www.uns.ac.rs или на www.razvojkarijere.uns.ac.rs, путем е-maila:
karijerauns@gmail.com или на телефон Центра: 021 485 2041, или на телефон Скупштине: 021 487
41 68
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