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ENIC/NARIC Србија: Крај компликоване, скупе процедуре
признавања диплома

МПНТР @MPNTR · A MONTH AGO

#enicnaric као начин да умањимо/спречимо одлив младих талената из РС - Штефан
Худолин, Делегација Европске уније у РС pic.twitter.com/Fq3rWAjHsI

Webb.Dowse
@WebbDowse

@MPNTR · A MONTH AGO

Otvaranje ENIK- NARIK centra u @MPNTR: priznavanje diploma povecava konkurentnost trzista
rada w/ @serbiancityclub @sverbic

Билатерална сарадња две владе: Република Србија и Република
Албаније
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SRDJAN VERBIĆ @SVERBIC @MPNTR · · A MONTH AGO

Idemo da napravimo nešto #pozitivno pic.twitter.com/94KUlzRymZ

MPN

50 младих посетиће Републику Албанију у оквиру
билатералне сарадње
Од 7. до 9. октобра 2015. године, 50 студената и ученика из градова

широм Србије посетиће Албанију. Овој иницијативи претходио је корак који су начиниле
Република Србија и Република Албанија потписивањем споразума о оснивању Регионалне
канцеларије за младе Западног Балкана у Бечу, 27. августа ове године.
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МПНТР @MPNTR · A MONTH AGO

Министарка спорта и образовања Реп.Албаније, Lindita Nikolla и @sverbic поздравили
младе јер #leadthechange pic.twitter.com/M6WLg6RKHp

MPN

Студенти: Да научимо да живимо заjедно са нашим
комшиjама
Група од 50 студената и ученика из Србиjе, коjа jе боравила у Aлбаниjи

где jе у Eлбасану пратила фудбалску утакмицу Aлбаниjа-Србиjа, вратила се поподне у
Београд, а са собом су понели лепе утиске и уверење да, како кажу, треба да научимо да
живимо заjедно са нашим комшиjама.

Национални оквир квалификациjа за боље повезивање између
образовања и тржишта рада

MPN

Национални оквир квалификациjа за боље повезивање
између образовања и тржишта рада
Да би Србиjа била успешна у смањењу дугорочне незапослености

младих, наjважниjе jе што скориjе успостављање Националног оквира квалификациjа
(НOK) коjи ће омогућити бољу комуникациjу између образовања и тржишта рада,

закључено jе на уводном делу jавног слушања у Народноj скупштини на тему „Национални
оквир квалификациjа - повезивање образовања и тржишта рада".
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МПНТР @MPNTR · 8 DAYS

AGO

Почиње Регионална конференција са директорима региона #obrazovanje #mpntr @snesska

@sverbic pic.twitter.com/qbn9805nHy

,,Шта би било да није било'', школски дан на #sajamknjiga

MPN

Министар Вербић отворио школски дан на Сајму књига
Mинистар просвете, науке и технолошког развоjа др Срђан Вербић

отворио је на Београдском саjму књига Школски дан, уз поруку ђацима да им читање
помаже да постану људи, а одраслима да остану људи и да постану бољи. „Искрено се
надам да ће и они најмлађи наћи нешто драгоцено што ће их испунити надахнућем и
племенитим осећањима и идејама.

Отворен је Научно технолошки парк - Парк jе основан у jуну 2015. године, оснивачи су
Министарство просвете, науке и технолошког развоја, град Београд и Универзитет у
Београду
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МПНТР @MPNTR · 2 DAYS

AGO

Отворен @ntp_beograd , место за иновације, оснажење младих и развој конкурентности
( goo.gl/vbrcic) #RT pic.twitter.com/Fi7M8t5f2f

MPN

Отворен Научно технолошки парк „Београд"

Научно технолошки парк „Београд", након 26 година, данас jе званично
отворен и за наредне три године у таj простор, где долазе иноватори коjи ће створити
нове послове, треба да буде смештено 80 предузећа и више од 30 старт-ап компаниjа са
око 1.000 младих запослених људи, укључуjући и више од 100 повратника.
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