ОНЛАЈН АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ
КАРИЈЕРЕ
за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу
од 6. до 28. априла 2021. године

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу, осму
годину заредом, заједно са својим сарадницима – месец април посвећује усавршавању
студената и дипломаца Универзитета у Крагујевцу. У жељи да им помогне у стицању
знања и вештина потребних како током студија, тако и приликом изласка на тржиште
рада, Центар за развој каријере и ове године организује АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ.
Имајући у виду позитивне реакције учесника прошлогодишњих, првих онлајн
радионица, као и ситуацију са корона вирусом која и даље траје, Центар за развој
каријере и ове године Априлске радионице организује у онлајн формату.
Све радионице и презентације су, као и до сада, бесплатне, а заинтересовани се за учешће
могу пријавити путем линка за пријаву присуства у најави програма. Пријаве за
радионице биће отворене до 10.00 часова на дан радионице за коју се пријављујете.

Сви пријављени кандидати ће на дан радионице, до 11.00 часова добити линк за приступ
радионици.
Сви учесници ће по завршетку програма Априлских радионица добити
електронску потврду о присуству на радионицама које су похађали.

КАКО НАПИСАТИ CV И МОТИВАЦИОНО ПИСМО?
Уторак, 6. април 2021. године, 12.00 часова
Прва у низу овогодишњих радионица има за циљ да вам представи најважније савете и
препоруке за писање CV-ја и мотивационог писма, од чијег квалитета зависи да ли ћете
проћи 1. круг селекције и бити позвани на интервју.
Радна биографија – CV – је први документ о вама видљив послодавцу. Регрутеру је
потребно 10-15 секунди за скенирање кључних тачака ваше биографије и зато је важно
да се потрудите и направите добар CV, који ће бити занимљив послодавцу и издвојити
вас од осталих кандидата. Његов садржај и изглед говоре о вама, о вашој личности и
ставовима, а све то је послодавцима јако важно.
Мотивационо писмо је, уз CV, део обавезне пријавне документације приликом пријаве
за стипендију, праксу, посао… и важно је, јер:
✓ Вам пружа могућност да се лично обратите послодавцу/селекционој комисији;
✓ Вам пружа прилику да разјасните и допуните чињенице из CV-ја и објасните своју
мотивацију;
✓ Може представљати управо ону нијансу која ће вас разликовати од других
кандидата.
О писању CV-ја и мотивационог писма, најчешћим грешкама и
најважнијим саветима са вама ће разговарати Ксенија Станковић,
психолог и психотерапеут под супервизијом, Balance Consulting
Крагујевац.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

УПРАВЉАЊЕ СТРЕСОМ
Среда, 7. април 2021. године, 12.00 часова
Живот данашњег савременог човека готово је немогуће замислити без стреса. Стресне
ситуације саставни су део свакодневице савременог начина живота и присутне су како у
приватном животу, тако и у пословном свету.
Мноштво обавеза, згуснут распоред на факултету, притисак у време испитног рока,
недостатак слободног времена – само су неки од окидача стреса, који се манифестује на
различите начине – као главобоља, нервоза, анксиозност, брига.
Уколико желите да сазнате како да препознате изворе стреса и спречите његов
настанак, како да управљате њиме и изборите се са стресним ситуацијама, придружите
нам се на радионици.

О управљању стресом са вама ће разговарати Ксенија Станковић, психолог и
психотерапеут под супервизијом, Balance Consulting Крагујевац.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

КАКО КРЕИРАТИ ЛИЧНИ БРЕНД У ОНЛАЈН ОКРУЖЕЊУ?
Четвртак, 8. април 2021. године, 12.00 часова
Препознатљивост одређеног бренда од пресудне је важности за његово позиционирање
на тржишту. Концепти традиционалног брендирања који се односе на производ, услуге
или корпоративни идентитет могу се применити на лични брендинг који подразумева
изградњу личне репутације.
На предавању са Страхињом Ћаловићем сазнајте шта је лични брендинг, на који начин
бренд комуницира са окружењем, шта је самопромоција / самобрендирање, колико су
важне вредности, храброст и таленат особе која развија лични бренд и како креирати
јединствен утисак о себи и свом знању, искуству или производу. На који начин човек
комуницира са околином захваљујући својим вредностима и колико је додатна вредност
важна у маркетиншкој промоцији? Шта је личност бренда, а шта лични бренд и шта
разликује јак и просечан лични бренд?
Одговоре на ова, а и на многа друга питања даће вам Страхиња
Ћаловић, специјалиста за дигитални маркетинг, са нагласком на
маркетинг на друштвеним мрежама. Широј јавности познат и као
аутор страница Татин дневник и Аца информација.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

И СТРУЧЊАК ЈЕ НЕКАД БИО НА ПРАКСИ – ИЗ
УГЛА ПОСЛОДАВЦА FCA SRBIJA
Уторак, 13. април 2021. године, 12.00 часова
Факултетска диплома није гаранција за добијање доброг посла. Стицање практичног
искуства током и након студија од великог је значаја за излазак на тржиште рада и
позиционирање у професионалном свету. Послодавци од дипломаца, потенцијалних
кандидата за одређену позицију, поред теоријских знања стечених на факултету неретко
очекују да имају или брзо стичу одређене практичне вештине у раду и да имају сталну
жељу за усавршавањем и напредовањем.
Универзитет у Крагујевцу и Центар за развој каријере настоје да кроз програме пракси у
сарадњи са компанијама пруже подршку студенима и дипломцима у стицању практичног
искуства. Једна од наших партнерских компанија је и ФЦА Србија, са којом Универзитет
успешно сарађује од 2011. године. До данас је кроз програм студентске праксе /
усавршавања у овој компанији прошао велики број студената и дипломаца нашег
Универзитета, различитих профила, а неки од њих данас су и запослени у овој компанији.

Најважније савете о стицању практичног искуства из угла
послодавца са вама ће поделити Бојана Тошић, запослена у
HR сектору ФЦА Србија, једног од водећих лидера аутоиндустрије данашњице. Имаћете прилику да чујете
искуства успешних и сазнате како изгледа пут од праксе до
запослења у овој међународној производној компанији. Своја искуства са вама ће
поделити један полазник праксе у Фијату и један бивши практикант, који је на врата
Фијата ушао кроз програм праксе и у овој компанији као запослени остао до данас.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ЧЕМУ СЛУЖЕ ПОВРАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ?
Среда, 14. април 2021. године, 12.00 часова
Да ли можемо бити ефикасни у радном окружењу без редовних, квалитетних повратних
информација? Могу ли људи бити ефикасни у свом послу, комуникацији и сарадњи са
колегама у радном окружењу, уколико немају повратну информацију шта раде добро, а
шта треба мењати / унапредити?
Давање повратних информација је једна веома моћна вештина у пословном свету –
помаже људима да буду свесни својих снага и слабости, развијају се, мотивишу,
исправљају начињене грешке, бирају нове приступе у раду, имају проактиван приступ
променама.
Уколико желите да чујете више о значају повратних информација и сазнате како ћемо
знати када смо спремни за пружање повратних информација, придружите нам се на
радионици. Данијела Недић, оснивач и директор Центра за пословну едукацију и
саветовање BIZNIS LINK поделиће са вама неколико проверених смерница и оснажити
вас у погледу пријема повратних информација и њиховог значаја за ваш лични и
професионални развој.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ОД ПРАКСЕ ДО ЗАПОСЛЕЊА – ПУТ КРОЗ MIND GROUP
Четвртак, 15. април 2021. године, 13.00 часова

На путу од студентске клупе до запослења једна од важних станица је студентска пракса.
Искуство које стекнете кроз праксу осигураће вам да уз факултетску диплому будете
конкурентнији на тржишту рада. Проналазак одговарајућег запослења зависи од вашег
личног ангажмана, ентузијазма и знања о тржишту рада.
Универзитет у Крагујевцу и Центар за развој каријере кроз програме пракси у сарадњи
са компанијама пружају подршку студенима и дипломцима у стицању практичног
искуства.
Мilanovic Industries Group као наш партнер већ годинама отвара своја врата студентима
и пружа им прилику да стичу практично искуство, професионално се усавршавају и

наставе да уче кроз упознавање организације рада и
професионалну едукацију у њиховој компанији.
Kроз ову радионицу бићете у прилици да са Аном Рачић, бизнис менаџером MIND
Group-а, разговарате о значају стицања практичног искуства и сазнате како изгледа пут
успеха - од праксе до запослења у овој компанији. О својој пракси и искуству у овој
компанији за време и након студија чућете од својих колега, некада практиканата, сада
запослених у MIND Group-у.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

СВЕ ШТО БИ ТРЕБАЛО ДА ЗНАТЕ ПРЕ ИНТЕРВЈУА
Петак, 16. април 2021. године, 12.00 часова
Интервју за посао представља другу фазу селекционог процеса и, на неки начин, вашу
личну презентацију за коју је потребно много припреме пре него што дође до самог
интервјуа.
Који су кораци успешне припреме? Како изгледа структура и ток једног интервјуа за
посао? Да ли је могуће предвидети неке од варијанти могућих сценарија приликом
интервјуа? Зашто баш ви, који су ваши планови и циљеви у наредних пет година,
мишљење о претходном колективу и послодавцу, на који начин решавате неки проблем
– само су нека од питања која вам може поставити особа на интервјуу за посао, која ради
у одељењу за регрутацију и селекцију кандидата.
Кроз припремне активности за интервју за посао, као и о самом чину интервјуисања,
водиће вас Јелена Ашанин, запослена на позицији Senior Staffing Consultant у компанији
Adecco, где ради од 2017. године и Тамара Димитријевић, која је од 2019. запослена у
истој компанији као асистент у одељењу администрације, а од 2020. године и у одељењу
регрутације и селекције.

ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ГДЕ СЕ ЗАВРШАВА ТАНКА ШЕСТИЦА А ГДЕ ПОЧИЊЕ
ЈАКА ДЕСЕТКА?
-Јавни наступ на факултету и након тогаУторак, 20. април 2021. године, 12.00 часова
Ово је радионица кроз коју ћете моћи да научите како да кроз причу о себи, било којој
теми, пројекту или студентским лекцијама пренесете:
✓
✓
✓
✓

емоције, а не информације,
добробити, а не техничке детаље,
како да хвалите решење, а не производ или услугу,
и најважније – како да посматрате свој наступ очима публике (професора,
сарадника, потенцијалних клијената, будућих послодаваца).

О најважнијим саветима за успешан јавни наступ са вама ће говорити Ивана Ретас,
власник и директор Studio Rethas агенције за интелектуалне услуге у области

комуникација и односа с јавношћу. Ивана Ретас је
крагујевачки новинар, некадашњи управник РТК радија,
мотивациони говорник и књижевница са преко три деценије
искуства у односима с јавношћу и комуникацији.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

УВОД У LEAN STARUP МЕТОДОЛОГИЈУ
Среда, 21. април 2021. године, 13.00 часова
На радионици ћете имати прилику да чујете неке основне информације и научите које су
основне предности Lean Startup приступа у односу на конвенционалне методе развоја
идеја, производа и бизнис модела.
Lean Startup је иновативан приступ који омогућава развој идеја и пословних модела кроз
максимизирање учења и функционише кроз постављање и потврђивање пословних
претпоставки у реалном окружењу у најкраćем могуćем временском хоризонту.
Стварање нових производа или промена постојеćег пословног модела, често се дешава у
условима велике неизвесности, захтева приступ који вам омогуćава брзо потврђивање,
или оповргавање ваших претпоставки и на тај начин правовремено доношење поузданих
пословних одлука. Lean Startup пружа структуиран сет корака и алата за овакав приступ.
Уколико желите да сазнате више о овој теми из области
предузетништва, придружите нам се на радионици коју ће
држати Марија Стојановић и Немања Јовичић, чланови
тима и оснивачи Развојног бизнис центра Крагујевац, људи
са дугогодишњим искуством у писању пројеката и
реализовању тренинга у области савремених пословних
вештина.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ВЕШТИНЕ АКАДЕМСКОГ ПИСАЊА
Четвртак, 22. април 2021. године, 12.00 часова

Писање академског рада један је од првих, озбиљних задатака са којим се срећемо на
самом почетку студија. Како успешно одговорити на задату тему, анализирати, доказати,
закључити, цитирати и поштовати законитости научног стила, само су нека од питања са
којима се срећемо у жељи да напишемо што бољи академски рад. Академско писање је
писање у академско-научне сврхе и као такво има своје законитости, којима је могуће
овладати.
Ако нисте сигурни како да приступите задатку и теми и напишете добар семинарски рад,
завршни или мастер рад, придружите нам се на предавању.
Причу о вештинама академског писања, најчешћим грешкама и саветима за писање
академског рада са вама ће причати др Биљана Влашковић Илић, професор на Катедри
за англистику Филолошко-уметничког факултета Универзитета у Крагујевцу.

ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА МОБИЛНОСТИ
Уторак, 27. април 2021. године, 12.00 часова
Студентска размена? Семестар у иностранству? Међународно искуство?
Звучи врло примамљиво, а мобилност студената то заиста и јесте!
Уколико желите да своја академска знања усавршите на неком од престижних
универзитета из иностранства, упознате нове културе, стекнете много пријатеља из
других држава, унапредите своје знање језика и део својих студија проведете у
иностранству - Еразмус+ програм је права прилика за вас!
Уз Еразмус+ стипендију можете реализовати мобилност у сврху учења на неком од
партнерских универзитета у Европи, Азији или Африци, док знање стечено на факултету
и своју биографију можете надоградити реализацијом мобилности у сврху праксе у некој
од партнерских институција/компанија у Европској Унији.
Уколико желите да сазнате више о овом програму, придружите нам се у уторак 27.
априла 2021. године у 12 сати на онлајн презентацији Еразмус+ програма мобилности.
Причаћемо о роковима када се објављују конкурси, току пријаве, евалуацији и селекцији,
а имаћете прилику и да чујете искуства студената који су били на размени на неком од
наших партнерских универзитета из иностранства. Искуства студената са размене су
незаборавна, а ако и ви желите да се упустите у Еразмус+ авантуру, придружите нам се
на презентацији и информишите се из прве руке.
Водитељи презентације ће бити Ивана Балшић и Марија Томовић, административни
Еразмус+ координатори на Универзитету у Крагујевцу.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

ЗНАЧАЈ ИМПРОВИЗАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ НАСТУП
Среда, 28. април 2021. године, 14.00 часова
Импровизација се поима као одговор на стимуланс из непосредног окружења. Односи се
на извођење нечега без припреме и спонтано, у тренутку. Импровизација је пре свега
вештина која може много да нам помогне у процесу комуникације. Колико су
спонтаност, урођена интуиција, флексибилност, способност прилагођавања и добра
припремљеност важни за импровизовање у датом тренутку? Да ли је тачно да се заправо
највише треба припремати за говоре који су импровизовани и спонтани? Колико су
значајни гестови, мимика, држање и говор тела?
Своја искуства са вама поделиће Нина Недељковић, водитељ Браво радија.
ЛИНК за пријаву присуства можете наћи ОВДЕ.

Одговоре на сва додатна питања у вези са програмом, можете добити путем
имејла razvojkarijere@kg.ac.rs.
Срдачно,
Тим Центра за развој каријере и саветовање студената
Универзитета у Крагујевцу
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Зграда Ректората, 2. спрат
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