Dan, Drustvo, 20. jun 2014.
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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