
КАКО ФУНКЦИОНИШУ СТРУЧНЕ 
ОБУКЕ У НЕМАЧКОЈ?
Желите да се обучите за неко занимање у Немачкој? 
Овде можете да пронађете важне информације о 
стручним обукама у Немачкој.

ДА ЛИ САМ СЕ ВЕЋ 
ОДЛУЧИО/ЛА ЗА 
НЕКО ЗАНИМАЊЕ?

ИМАМ БАРЕМ ДИПЛОМУ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА 
У НЕМАЧКОЈ

НАСТАВАК ШКОЛОВАЊА

У градској управи можете да сазнате у 
коју оближњу школу можете да се 
упишете. За упис је задужено
руководство дотичне школе, у договору 
са службеним телом надлежним за 
питање школства. Одређивање разреда 
обично се врши на основу пробне 
наставе.

ЈОШ НЕМАМ ДИПЛОМУ 
О ЗАВРШЕНОМ 
ШКОЛОВАЊУ

Интернет страница „Berufe TV“ Aгенције за запошљавање • Видео снимци о стручним обукама, од А до Ш 
на страници www.berufe.tv

„Berufenet“ (Агенција за запошљавање) • Информације о стручним обукама и студирању за поједина занимања 
www.berufenet.arbeitsagentur.de

Савезна агенција за запошљавање • Најближе саветовалиште на лицу места на страници www.arbeitsagentur.de

КАКО ДА ПРОНАЂЕМ ОДГОВАРАЈУЋУ СТРУЧНУ ОБУКУ?

Савезна агенција за запошљавање • Лично саветовање за конкурисање и посредовање при проналаску радног места, најближе 
саветовалиште на адреси www.arbeitsagentur.de

Информације и водич за конкурисање на страницама www.ausbildung.net, www.arbeitsagentur.de и www.planet-beruf.de 

Берза послова Агенције за запошљавање • Места за практично образовање на адреси www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Омладински миграциони сервис • Лично саветовање на лицу места или преко причаонице на адреси www.jugendmigrationsdienste.de

ПРОНАЛАЖЕЊЕ РАДНОГ МЕСТА И КОНКУРИСАЊЕ

Свако предузеће само одлучује које квалификације се очекују за стручну обуку у одређеним занимањима. По правилу, важна је завршена школа, добре оцене и 
добро познавање немачког језика. За стручну обуку потребна је барем завршена основна школа. Без завршене школе веома је тешко пронаћи место за обуку.

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ САМО ШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

ИМАМ СТРАНУ ДИПЛОМУ 
О ЗАВРШЕНОМ ШКОЛОВАЊУ

ПРИЗНАВАЊЕ ДИПЛОМЕ О 
ЗАВРШЕНОМ ШКОЛОВАЊУ

Информације о признавању диплома 
могу да се пронађу на страницама
www.anerkennung-in-deutschland.de 
и www.anabin.kmk.org.

Већина занимања за која је потребна стручна обука 
учи се у оквиру дуалног система. То значи да се 
настава одвија делом у неком предузећу (практични 
део), а делом у стручној школи (теоретски део).

Нека занимања за која је потребна стручна 
обука уче се искључиво у стручним школама 
или на пословним академијама. У њима се 
одвија и практични део наставе.

ЗАВРШЕТАК СТРУЧНЕ ОБУКЕ

после 2 до 3 године полагањем испита. Код занатских 
занимања могуће је, након положеног завршног 
испита за шегрта, започети додатно образовање за 
звање мајстора. То је предуслов, ако касније и
сами желите да спроводите стручне обуке.

ПОНОВО У ШКОЛУ

И по завршетку стручне обуке постоји могућност 
стицања опште или стручне матуре (нпр. у некој
вишој стручној школи) или студирања. 
Универзитетска диплома могла би да повећа Ваше 
шансе за боље плаћени посао.

ПОЧЕТАК КАРИЈЕРЕ

У циљу добијања подршке приликом тражења 
посла можете да се обратите некој од горе 
наведених агенција, као што је Савезна агенција 
за запошљавање, или да се распитате на берзи 
послова или директно у предузећима.

ПРОБНА ПРАКСА

Пробна пракса омогућава 
неколико дана рада у фирми и 
упознавање са послом. Можете 
да се информишете преко 
Омладинског миграционог сервиса 
(www.jugendmigrationsdienste.de) 
или директно у предузећу у којем 
желите да обављате праксу.

ПРЕДНОСТИ 
ПОЗНАВАЊА НЕМАЧКОГ 
И МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА

Што боље познајете немачки језик, 
утолико ће и Ваша стручна обука бити 
успешнија. Настава у стручној школи 
одвија се искључиво на немачком 
језику, а исто важи и за полагање 
испита. 

И Ваш матерњи језик може да Вам 
буде од користи на тржишту рада, 

дакле вреди га неговати и на 
пословном плану.

ДА ЛИ МОГУ ДА ЗАВРШИМ СТРУЧНУ ОБУКУ У НЕМАЧКОЈ? КОЈЕ КВАЛИФИКАЦИЈЕ СУ МИ ПОТРЕБНЕ?

Овај пројекат је суфинансиран 
из средстава фонда за азил, 
миграције и интеграције

СТРУЧНО 
УСАВРШАВАЊЕ 

У бројним областима корисно је 
да се, поред изученог занимања, 

настави са стручним усавршавањем. 
На тај начин додатно се усавршавате 
и стичете боље шансе на тржишту 
рада. Свеобухватну базу података 
институција за стручно усавршавање 
широм Немачке пронаћи ћете на
страници
kursnet-finden.arbeitsagentur.de.
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