
АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ 2019. 

Презентације, радионице и предавања у Центру за развој каријере и саветовање 

студената oд 10. до 25. априла 2019. 

 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу и ове 

године за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу организује АПРИЛСКЕ 

РАДИОНИЦЕ,са циљем да им помогне у стицању знања и вештина потребних како 

током студија, тако и приликом изласка на тржиште рада. 

ЦзРК заједно са гостима и предавачима, шесту годину заредом, месец април посвећује 

пружању подршке у развоју знања и вештина које ће студентима и дипломцима бити од 

значаја при запошљавању и даљем образовању.  

Све радионице и презентације су бесплатне и биће одржане у просторијама Центра за 

развој каријере и саветовање студената - Ректорат, 2. спрат (зграда између Економског и 

Правног факултета).  

Због ограниченог броја места за радионице и презентације неопходно је пријавити своје 

учешће путем линова који се налазе на сајту ЦзРК-а. 

 

Више информација о Априлским радионицама  

сазнајте путем сајта ЦзРК: 

 www.razvojkarijere.kg.ac.rs 

  

http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/


 

Среда, 10. април 2019. године: 

 11.00 часова – радионица Најважнији савети за писање CV-ја 

 12.00 часова – радионица Писање мотивационог писма – савети и препоруке 

Уторак, 16. април 2019. године - 12.00 часова - радионица Асертивна комуникација 

Среда, 17. април 2019. године – 12.00 часова – радионица Емоционална писменост 

Четвртак, 18. април 2019. – 14.00 часова - Панел на тему Еразмус+ мобилности и 

студија у иностранству намењен студентима и запосленима Универзитета у 

Крагујевцу 

Понедељак, 22. април 2019. године – 12.00 часова – предавање Вештине академског 

писања 

Уторак, 23. април 2019. године – 12.00 часова – радионица Аргументација и вештине 

уверавања 

Среда, 24. април 2019. године – 12.00 часова – радионица Вештине комуникације и 

презентовања 

Четвртак, 25. април 2019. године – 12.00 часова – радионица Интервју са послодавцем 

 

 

 

РАДИОНИЦА АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА 

Асертивна комуникација представља начин изражавања мишљења, 

осећања и потреба директно, отворено и прикладно ситуацији, уз 

поштовање мишљења, осећања, потреба и права других. 

 

Асертивно понашање представља начин да развијете самопоуздање и да стекнете веће 

уважавање од стране људи са којим сте у свакодневном контакту. Важно је да поштујемо 

себе и своје потребе, једнако као друге особе и њихове потребе. Асертивност је вештина 

која омогућава да се изборимо за своја права, осигуравајући да се наше мишљење и 

осећаји узму у обзир, а да се при том не нарушавају права других.  

У оквиру програма Априлских радионица, кроз комбинацију предавања 

и вежби са вама о асертивности ће причати дипломирани психолози 

Надежда Ђорђевић, сертификовани бизнис коуч и Сара Томовић, 

Assessment coordinator и HR консултант Balance Consulting Крагујевац. 

ЛИНК за пријаву присуства 

Емоционална писменост подразумева разумевање сопствених осећања и онога што их 

узрокује, као и управљање својим емоцијама. Општи циљ учења емоционалне 

Уторак, 16. април 2019. године, 12.00 часова 

Програм Априлских радионица 2019. 

Среда, 17. април 2019. године, 12.00 часова 

http://balance.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpFuVGlMDWZnI9T3UOUM-pcj4RizGAKgATRvzLUvz-WYZjbg/closedform


писмености јесте повећати личну моћ, односно научити да емоције раде за нас, а не 

против нас и повећати сарадњу са другим људима, без манипулације и психолошких 

игри. 

Емоционална интелигенција је скуп емоционалних вештина које нам помажу да 

одаберемо исправан начин владања својим емоцијама. То значи управљати својим 

емоцијама, односно знати како, када и где изражавати своје емоције и знати како оне 

утичу на друге. 

Радионица ће се бавити следећим темама: 

 Упознај себе и друге 

 Препознај емоције код себе и других 

 Уверења која покрећу 

 Разумевање других 

 Флексибилност и мотивација 

Водитељи радионице ће бити дипломирани психолози Надежда Ђорђевић, 

сертификовани бизнис тренер и Сара Томовић, Assessment coordinator и HR консултант 

Balance Consulting Крагујевац. 

ЛИНК за пријаву присуства 

 

 

ПАНЕЛ на тему Еразмус+ мобилности и студија у 

иностранству намењен студентима и запосленима 

(академском и административном особљу) на 

Универзитету у Крагујевцу - 14.00 часова 

Причаћемо о мобилности и Еразмус+ програму, о актуелним програмима мобилности, 

начину пријаве и припреми документа, наставничким и тренинг мобилностима, као и о 

искуствима са Еразмус+ мобилности. 

Гости панела биће студенти са партнерских универзитета у иностранству, који у оквиру 

Еразмус+ програма проводе летњи семестар академске 2018/19. године на Универзитету 

у Крагујевцу.  

Водитељ панела ће бити Ивана Балшић, административни Еразмус+ координатор на 

Универзитету у Крагујевцу. 

ЛИНК за пријаву присуства 

Са циљем да студентима и дипломцима Универзитета у Крагујевцу пружи подршку у 

развоју знања и вештина, Центар за развој каријере и саветовање студената и ове године 

у оквиру Априлских радионица организује предавање ВЕШТИНЕ АКАДЕМСКОГ 

ПИСАЊА. 

Ако нисте сигурни како да приступите задатку и теми и напишете добар семинарски рад, 

завршни или мастер рад, придружите нам се на предавању. 

Понедељак, 22. април 2019. године, 12.00 часова 

Четвртак, 18. април 2019. године, 14:00 часова 

https://www.balance.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdN_kTHWivO_yGFjitVByT_Ak8M2OPP2n-MIsIxhUfcckx0A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7nIFfPlwpFmQFnHK4RMzPIRvZmBaZnxjmgwKkRqZI3e7xBw/viewform?usp=sf_link


Гост на предавању ће бити проф. др Часлав Николић, професор на Катедри за српску 

књижевност Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу, одговорни 

уредник Часописа за књижевност, језик, уметност и културу Липар, ментор бројних 

мастер радова, и сам аутор бројних научних радова. 

ЛИНК за пријаву присуства 

Радионица Аргументација и вештине уверавања има за 

циљ да добијете алат за ефикасно креирање и 

презентовање аргумената и противаргумената; стекнете 

увид у различите акпекте вештина уверавања и пробате све наведене алате у оквиру ове 

радионице и тиме будете спремни за њихову употребу у пословном и приватном 

окружењу. 

О аргументацији и вештини уверавања, кроз предавање и радионицу, говориће Данијела 

Недић – оснивач и директор Центра за пословну едукацију и саветовање BIZNIS LINK 

ЛИНК за пријаву присуства  

Презентујемо увек, у небројено много ситуација.  

Било да сте студент, професор, правник или менаџер, успех ваших презентација зависи 

од вас и вашег става.  

Вештине презентовања и јавног наступа су важне када желите да представите себе и 

своју идеју или своју организацију у правом светлу, јер ће управо ваше вештине јавног 

наступа и вештине говорништва направити кључну разлику између вашег успеха и 

неуспеха. 

У жељи да одговори на питање како да се што боље припремите за успешну презентацију 

и помогне вам да савладате технике јавног наступа, Центар за развој каријере и ове 

године за вас организује радионицу Вештине комуникације и презентовања. 

О вештинама успешне комуникације и јавног наступа, треми, припреми, најчешћим 

грешкама и страховима, као и најважнијим саветима за успешан наступ са вама ће 

разговарати Нина Недељковић, познати глас са радија, водитељ, глумица, модератор – 

мајстор комуникације. ЛИНК за пријаву присуства 

Радионица Интервју са послодавцем  

Интервју са послодавцем једна је од најчешћих метода селекције 

кандидата. Компанија жели да запосли најбољег кандидата за 

одређену позицију, а ви желите да их убедите да сте то баш ви. Како 

се успешно припремити за интервју и како се што боље представити 

на интервјуу? Како представити себе и своје вештине у најбољем 

светлу послодавцу која вас не познаје? Како освојити корпорацију?  

Уторак, 23. април 2019. године, 12:00 часова 

Среда, 24. април 2019. године, 12:00 часова 

Четвртак, 25. април 2019. године, 12:00 часова 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGiZDFhFzVhDgg8LXTgwh0IuXqlFgRSLIHEyCqpLuks4Q-MA/viewform?usp=sf_link
http://www.biznis-link.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScca0NgnzRcFC78s3VU1U3ZoPa4u-wnPDnP_4Aq1V4iGBj5UA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc18xP4MF7q3XGuTyHacgO4HhhieMdp2YRFoBKotEYfnSF9eg/viewform?usp=sf_link


На ова и друга питања о припреми за интервју са послодавцем, 

селекцији кандидата, најчешћим грешкама и најзначајнијим 

саветима за успешно представљање на интервјуу говориће вам 

Марија Гарџић, руководилац Сектора за људске ресурсе у компанији Milanovic Industries 

Group d.o.o, једној од водећих компанија у индустрији Србије. 

ЛИНК за пријаву присуства 

 

СВЕ РАДИОНИЦЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СУ БЕСПЛАТНЕ ЗА СТУДЕНТЕ И 

ДИПЛОМЦЕ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ И БИЋЕ ОДРЖАНЕ У 

ПРОСТОРИЈАМА 

ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА 

РЕКТОРАТ, 2. СПРАТ 

(зграда између Економског и Правног факултета) 

Е-пошта: razvojkarijere@kg.ac.rs 

Контакт телефон: 034 300 425 

www.razvojkarijere.kg.ac.rs 

 

За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем имејла razvojkarijere@kg.ac.rs. 

 

       Ваш ЦзРК 

  

 

 

http://mind.rs/
http://mind.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSckyniReH-sz8m_bO0xJ5Vn62iCNuFc4NHFSygmkiS3haFGmw/viewform?usp=sf_link
http://www.razvojkarijere.kg.ac.rs/
mailto:razvojkarijere@kg.ac.rs

