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КОМУНИКАЦИЈА

КОНТИНУИРАНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ 
РАЗВОЈ

КОМПЕТЕНЦИЈЕ

ИЗГЛЕД И ПОНАШАЊЕ 
ЗАПОСЛЕНИХ

СТАНДАРДИ И СМЕРНИЦЕ ДОБРЕ 
АПОТЕКАРСКЕ ПРАКСЕ



Дефинисање компетенција

Понашања Оно што радимо и 

изговарамо

Црте личности

Уверења

Знања

Вештине
Способности

Ставови

Вредности

Веровања

 Описују жељено понашање

 Дефинишу конкретно понашање које доводи до 
резултата

 Спецификација понашања која се могу уочити

 Дефинисане су контекстом
Етичка начелаНавике

Скуп понашања, знања, процеса мишљења и ставова који се рефлектују у 
обављању посла који досеже дефинисане елементарне, базичне или високе 

нивое стандарда

Примена знања, вештина и понашања које резултирају у учинку и  креирају 
понашање на радном месту

Когнитивни, функционални и социјални аспект 
компетенција



Модели компетенција

Модел компетенција Област заступљености 

модела

Карактеристике модела

Стандардни модел Теорија, регулатива и 

легални ентитети

Постојање листе задатака -

радни задаци који се могу лако 

идентификовати, постојање минималних 

критеријума које је потребно 

задовољити; није развојни модел

Индивидуални 

(бихејвиорални) 

модел

Пракса, компаније 

оријентисане на лидерство и 

професију

Постојање описних атрибута који су у 

основи перформанси - знања, ставови, 

вредности). Омогућава идентификацију 

предности и слабости; развојни модел -

користан за лични и професионални 

развој појединца.

Образовни 

(едукативни) модел

Образовне институције Постојање дефинисаних исхода учења. 

Веома често заступљен у програмима 

формалног образовања. Недостатак је 

непостојање директне повезаности са 

перформансама.

Competence

• Радни задаци

• Дужности

• Технички 
аспекти посла

Competency

• Понашања

• Ставови

Стручне квалификације
Стандарди занимања



Модели компетенција

Професионалне 
компетенције -
адекватно и разумно 
коришћење 
комуникације, знања, 
техничких вештина, 
клиничког резоновања, 
емоција, вредности, а у 
циљу добробити за 
појединца и друштво

Образовање, едукација, 
знање, вештине, 
понашање, ставови и 
вредности појединца у 
радном окружењу



Процена заснована на компетенцијама

• Односи се на  било који алат који се користи за мерење видљивог понашања које 
успешни извођачи показују док раде на било ком послу.

• Ова понашања су резултат различитих способности, знања, мотивације, особина и 
вештина које запослени могу поседовати. 

• Компетенција - примена знања, вештина и понашања неопходних у обављању 
специфичних радних задатака.

• Процена компетенција - сваки систем мерења и документовање оспособљености 
за одређене радне задатке.

• Циљ оцењивања компетенција - идентификација простора за развој и унапређење

• Иницијална процена компетенција – потреба за специфичном обуком

• Спроводити у редовним интервалима

• Процене компетенција које се спроводе на почетку или периодично помажу у 
идентификацији простора за развој и унапређења будућих перформанси



Процена заснована на компетенцијама

Ко спроводи процене? 

• Одговорност за спровођење оцењивања треба доделити некоме ко је претходно показао 
способност у области коју треба проценити. Одговорно лице мора документовати и проценити 
резултате поступка.

Шта се процењује? 

• Идентификовати критичне компетенције за сваки задатак.

Када ће се вршити процена? (годишње, двогодишње, квартално...)

Дефинисање плана обуке



Процена заснована на компетенцијама

• Контролна листа - специфичне, видљиве ставке, радње или атрибути које треба посматрати

• Опсервација - Опсервација је начин који одузима највише времена да се процени 
компетентност запослених, али се овај метод саветује када се процењују области које могу 
имати већи утицај на бригу о пацијентима.

• Студије случаја - Процена знања и вештина решавања проблема

• Поступак самопроцене и процене компетенције може да врши руководилац организационе јединице апотеке, односно оснивач 
апотеке приватне праксе, односно запослени којег је одредио руководилац, који има завршену одговарајућу едукацију у области 
процене компетенција.

• Проценом се утврђује да ли магистар фармације испуњава одговарајући ниво компетенција у оквиру своје радне праксе, односно 
свакодневних активности на радном месту. На основу резултата процене, стално унапређење знања и вештина врши се у складу са 
Националним оквиром за процену компетенција фармацеута усвојеним од стране Фармацеутске коморе Србије.

• У апотеци се води евиденција о обављеним обукама и усавршавању, присуству програмима континуиране едукације, стручним 
скуповима и другим видовима едукације и континуираног професионалног развоја. 

ДАП



Процена заснована на компетенцијама

План обуке

Писана форма, детаљно разрађен Евалуација

Евидентирање и комуникација

Дневник/формулар Комуникација и повратна информација

Процењивач контактира особу коју процењује

У току обављања радних задатака Према унапред дефинисаној методи



Пример оквира компетенција

General Level Framework document – GLF
 стручне компетенције
 компетенције организације и управљања
 професионалне и личне компетенције

Хибридни модели компетенција  - скуп атрибута, тј. кластера који воде перформанси, тј. жељеном понашању.
Кластер компетенција - скуп компетенција који води скупу жељених понашања повезаним са датом компетенцијом.



Национални оквир за процену компетенција фармацеута

Процена у складу са Националним оквиром за процену компетенција 
фармацеута укључује 20 компетенција подељених у три групе (стручне 

компетенције, компетенције организације и управљања и личне и 
професионалне компетенције) са укупно 94 специфична показатеља.

Оцењивање се врши на четворостепеној скали дефинисаној 
Националним оквиром за процену компетенција фармацеута.

Резултати оцењивања компетенција су основ за израду планова за даљи 
професионални развој и унапређење компетенција фармацеута.

https://www.farmkom.rs/pdf/stranice/nacionalni-okviri-za-
procenu-kompetencija-farmaceuta-final.pdf

https://www.farmkom.rs/pdf/stranice/nacionalni-okviri-za-procenu-kompetencija-farmaceuta-final.pdf
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Континуирано учење и усавршавање компетенција, тј. знања и вештина које су
магистру фармације неопходне да би боље обављао свој посао, а у складу са
развојем савремене фармацеутске праксе.

Акредитоване едукације - Учествовање у континуираној едукацији и програмима
континуиране медицинске едукације који су акредитовани у складу са законом
којим се уређује здравствена заштита. 

Стручна литература, стручни и научни скупови – Праћење стручне литературе и 
учествовање на стручним и научним скуповима, у циљу обезбеђења континуиране
професионалне компетентности и континуираног професионалног развоја.

Интерна едукација - Кроз програме који не морају бити акредитовани, из области
које су релевантне за обављање апотекарске делатности.

Праћење законских и подзаконских прописа из области апотекарске делатности и 
примена у пракси.

Евиденција о обављеним обукама и усавршавању

Формално 
образовање

Континуирано 
стручно 

усавршавање

Радно 
искуство

Концепт доживотног учења и 
усавршавања компетенција



Континуирани професионални развој (CPD) 

• Врсте активности учења у којима се професионалци 
укључују како би даље развили своје вештине и 
способности.

• Курсеви стручног усавршавања, конференције, 
радионице за обуку, програми е-учења и сесије за 
генерисање идеја.

• Свесно и проактивно учење - уместо пасивно и 
реактивно - посредовано укључивањем стручних, 
практичних у академских квалификација.

• Континуирано лично усавршавање након завршетка 
формалног образовања. 

Милерова пирамида целоживотног учења



Континуирани професионални развој (CPD)

• Континуум образовања – услуга високог квалитета

• Структуриран CPD - активно учење и интерактиван приступ 
потпомогнут партиципативним учењем.

• Интегралне активности и методе - курсеви обуке, 
радионице, конференције, семинари, предавања и курсеви 
е-учења.

• Рефлектирајући CPD - пасивно учење - једносмерни и 
пасиван и не укључује интеракцију засновану на потребама 
учесника (читање релевантних чланака, студије случајева и 
ажурирање података, неформални састанци)

• Само-усмерени CPD - неструктурирано учење - све 
активности CPD-а без надзора, укључујући читање чланака и 
публикација, извори специфични за област рада. 

Рефлексија Планирање

Акција Евалуација



Шта CPD чини важним? 

• CPD омогућава појединцима да напредују и 
побољшају своје тренутне вештине, истовремено 
смањујући све недостатке знања, пружајући 
конкурентску предност.

• CPD такође може издвојити појединце на тржишту 
рада, јер многи кандидати који конкуришу за 
одређене улоге често имају сличне основне 
квалификације.

• Планирани приступ CPD -у омогућава појединцима 
да преузму одговорност за развој каријере.

• Лично оснаживање произашло из професионалне 
аутономије може повећати поверење у нечију 
ефикасност и способности, што се може директно 
превести у побољшане радне перформансе. 

Питерово начело



Развој каријере 

• Развој каријере - преклапање потреба организације са пословним интересима сваког запосленог.

• Стални процес стицања знања и побољшања вештина који запосленом, када је у складу са потребама организације и 
индивидуалним интересима у каријери, пружа могућност унапређења и развоја каријере.

• Планови и циљеви развоја каријере

• Потребе организације могу произаћи из нових компетенција потребних на радном месту, нових стратешких 
иницијатива или других могућности попуњавања нових улога

• Индивидуални интерес у каријери може се идентификовати кроз снагу и развојне потребе особе, дугорочне интересе 
у каријери и годишње циљеве за професионални развој.

• Кључна подручја одговорности (КАР) која дефинишу класификацију послова и компетенција које су неопходне за 
извршавање ових одговорности – подршка појединцима  и организацијама у постављању циљева и планирању развоја 
каријере како би задовољили потребе развоја фармацеутске праксе. 



Развој каријере и квалификација заснованих на радном 
искуству 

•70%
Изазовни задаци 
и искуства из 
праксе

•20%
Искусни 
ментори и 
колеге

•10%

Формални 
курсеви и обуке

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО УЧЕЊЕ КЛАСИЧНО УЧЕЊЕ

Work based qualifications


