Онлајн Априлске радионице 2020.
Традиционалне Априлске радионице Центра за развој каријере, овога пута онлајн
Месец април у календару Центра за развој каријере и саветовање студената резервисан је за
програм радионица за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу под називом
Априлске радионице. Програм је конципиран тако да учесницима пружи релевантне
информације и пренесе искуства значајна за развој каријере, пружајући тако подршку
развоју знања и вештина које ће им бити од значаја како током студија, тако и приликом
изласка на тржиште рада.
Имајући у виду ситуацију са којом се Европа и свет, а и наша земља, тренутно суочавају, а
у жељи да традицију Априлских радионица не прекинемо и да нашим студентима и
дипломцима пружимо прилику за стицање нових знања током периода останка код куће,
Центар за развој каријере ове године организује
ОНЛАЈН АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ
Драги студенти и дипломци,
Ове године у оквиру наших традиционалних, сада већ 7. Априлских радионица можете
пратити следеће програме:
Назив радионице

Датум и време

Предавач

Златна правила за писање
CV-ја и мотивационог писма
Управљање временом
У потрази за послом –
савети из угла послодавца
Вештине презентовања и
јавни наступ
Вештине академског
писања

7. април 2020.
12.00 часова
8. април 2020.
14.00 часова
9. април 2020.
12.00 часова
14. април 2020,
14.00 часова
16. април 2020,
12.00 часова

Комуникација – прилика или
препрека
Како добро продати причу
1. човеку компаније?
Писање и управљање
пројектима

21. април 2020,
12.00 часова
22. април 2020,
12.00 часова
23. април 2020,
12.00 часова

Милена Мијаиловић Јанковић,
ЦзРК
Ксенија Станковић,
Balance Consulting
Неда Симић,
FCA Srbija d.o.o. Kragujevac
Нина Недељковић,
Радио Браво
др Биљана Влашковић Илић,
Филолошко-уметнички
факултет
Данијела Недић, BiznisLink

Презентација Еразмус+
програма мобилности
Основе онлајн маркетинга
и његова моћ

28. април 2020,
12.00 часова
29. април 2020,
12.00 часова

Линк за
регистрацију
ЛИНК
ЛИНК
ЛИНК
ЛИНК
ЛИНК
ЛИНК

Ивана Ретас, Studio Rethas

ЛИНК

Марија Стојадиновић,
Немања Јовичић,
Развојни бисзнис центар
Ивана Балшић, ЦзРК

ЛИНК

Бојана Герун Ђокић,
ЦзРК

ЛИНК

ЛИНК

Све радионице и презентације су, као и до сада, бесплатне. Неопходно је пријавити се за
учешће на Априлским радионицама путем линова за пријаву присуства.
Детаљан програм са описом радионица и предавања можете погледати ОВДЕ.
За сва додатна питања стојимо Вам на располагању путем имејла razvojkarijere@kg.ac.rs

#ОСТАНИ КОД КУЋЕ – ЕДУКУЈ СЕ ОНЛАЈН

ТРАДИЦИОНАЛНЕ АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ ЦЕНТРА ЗА РАЗВОЈ
КАРИЈЕРЕ – ОВОГА ПУТА ОНЛАЈН
за студенте и дипломце Универзитета у Крагујевцу
oд 7. до 29. априла 2020.

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу, седму
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 ситуацију са којом се Европа и свет, а и наша земља, тренутно суочавају,
а у жељи да нашим студентима и дипломцима пружимо прилику за стицање нових знања
током периода останка код куће, овогодишње Априлске радионице организоване су
онлајн.

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.

ЗЛАТНА ПРАВИЛА ЗА ПИСАЊЕ CV-ЈА И
МОТИВАЦИОНОГ ПИСМА
Уторак, 7. април 2020. године, 12.00 часова
Прва у низу овогодишњих радионица има за циљ да вам представи најважније савете и
препоруке - „златна правила“ - 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 oсталих 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.
Златна правила за писање CV-ја и мотивационог писма са вама ће поделити Милена
Мијаиловић Јанковић, запослена у Центру за развој каријере и саветовње студената
Универзитета у Крагујевцу.
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

УПРАВЉАЊЕ ВРЕМЕНОМ
Среда, 8. април 2020. године, 14.00 часова
Управљање временом (time management) је веома важна вештина у 21. веку где је време
ограничен ресурс, а број обавеза и задатака се повећава са сваком новом генерацијом.
„Време је најдрагоценије средство. Ако њиме не управљамо, ничим другим не можемо
управљати“, рекао је Питер Дракер, менаџмент консултант и едукатор.
Свако доноси одлуке о свом времену, како, шта и када ће урадити, а истраживања кажу
да нам примена техника за управљање временом штеди и до 2 сата дневно, односно два
и по дана месечно.
Уколико желите да чујете о најважнијим тачкама за успешно управљање временом и
упознате алате који могу бити корисни различитим типовима личности да на
најефикаснији начин остваре своје циљеве, придружите нам се на радионици.

Кроз причу о управљању временом ће вас водити Ксенија
Станковић, психолог и психотерапеут под супервизијом,
Balance Consulting Крагујевац.
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

У ПОТРАЗИ ЗА ПОСЛОМ – САВЕТИ ИЗ УГЛА
ПОСЛОДАВЦА
Четвртак, 9. април 2020. године, 12.00 часова
Факултетска дилома је својеврсна улазница за тржиште рада. Проналазак
задовољавајућег посла зависи од личног ангажмана, ентузијазма и знања о структури
тржишта рада, његових принципа и правила. Тражење посла изискује доста
посвећености, а што више начина тражења посла применимо, већи су изгледи да ћемо
постићи успех. Послодавци од вас као кандидата очекују да поседујете одређене
вештине, искуство у раду и изражен потенцијал за усавршавање и напредовање.
Уколико желите да сазнате како изгледа потрага за послом из угла послодавца, у које
вештине и знања, данас цењене на тржиту рада, треба улагати, како се успешно
представити потенцијалном послодавцу и избећи најчешће грешке на интервјууи, као и
како изгледа процес селекције кандидата у међународној производној компанији,
придружите нам се на радионици.
Најважније савете из угла послодавца са вама ће поделити Неда
Симић, дипломирани психолог, запослена у HR сектору FCA
Srbija d.o.o. Kragujevac, једног од водећих лидера ауто-индустрије
данашњице.
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

ВЕШТИНЕ ПРЕЗЕНТОВАЊА И ЈАВНИ НАСТУП
Уторак, 14. април 2020. године, 14.00 часова
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
говорништва и јавног наступа 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 ове године
за вас организује радионицу Вештине презентовања и јавни наступ.
О вештинама презентовања и јавном наступу, треми, припреми, најчешћим грешкама и
страховима, као и најважнијим саветима за успешан јавни наступ са вама ће разговарати
Нина Недељковић, познати глас са Браво радија, глумица, члан Академског позоришта
СКЦ-а.

ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

ВЕШТИНЕ АКАДЕМСКОГ ПИСАЊА
Четвртак, 16. април 2020. 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 на радионици можете наћи ОВДЕ.

КОМУНИКАЦИЈА – ПРИЛИКА ИЛИ ПРЕПРЕКА
Уторак, 21. април 2020. године, 12.00 часова
Вештине комуникације налазе се на врху вештина које послодавци траже код својих
потенцијално запослених. Практично не постоји посао за који ове вештине нису
потребне. Ефикасна комуникација је од суштинског значаја за сваки однос, поготово
пословни. Успех у продаји било ког производа пре свега зависи од вештина
комуникације. Успех у позиционирању себе у пословном или приватном окружењу,
такође, зависи од ваше комуникације и поруке коју шаљете. Успешна комуникација
захтева напор, залагање и учење.
Какав је квалитет Ваше комуникације? Да ли је лако рећи оно што желимо, а да то буде
кратко и јасно – а исцрпно, довољно разумљиво – а занимљиво, ефикасно – а ефектно,
садржајно – а уочљиво и привлачно.
Одговоре на ова и многа друга питања која се тичу комуникације
даће вам Данијела Недић, оснивач и директор Центра за пословну
едукацију и саветовање BIZNIS LINK
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ

КАКО ДОБРО ПРОДАТИ ПРИЧУ 1. ЧОВЕКУ КОМПАНИЈЕ?
Среда, 22. април 2020. године, 12.00 часова
Кроз радионицу ћете имати прилику да усвојите 3 едукативне формуле које ће вам
помоћи да се на оригиналан начин представите послодавцу, клијенту и/или публици.

Друга страна приче, 3 захвалности и 9 минута су део јединствене едукативне РЕВ методе
Иванe Ретас, власникa и директорa 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 на радионици можете наћи ОВДЕ.

ПИСАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Четвртак, 23. април 2020. године, 12.00 часова
Имате иновативну идеју, али нисте сигурни како да је спроведете у дело?
Kако да напишете пројекат и уз помоћ партнера успешно реализујете своју замисао?
Писање пројеката је комплексан и не тако лак посао, a предлог пројекта треба да убеди
вашег потенцијалног финансијског партнера да уложи у идеју коју му ви предлажете.
Управљање пројектима од великог је значаја за остваривање пројектних циљева и
успешно реализовање ваше идеје.
Уколико желите да сазнате више о писању и управљању
пројектима, 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 на тему
писања и управљања пројектима.
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ЕРАЗМУС+ ПРОГРАМА МОБИЛНОСТИ
Уторак, 28. април 2020, 12.00 часова
Уколико желите да стекнете интернационално искуство и искористите могућност за
усавршавање на неком страном универзитету, а све то уз Еразмус+ стипендију,
придружите нам се на презентацији Еразмус+ програма мобилности.
Причаћемо о детаљима активног конкурса за мобилност студената са Универзитета у
Крагујевцу, току пријаве, евалуацији, селекцији и размени на неком од наших
партнерских универзитета из Европе. Искуства студената са размене су незаборавна, а
ако и ви желите да се упустите у Еразмус+ авантуру, придружите нам се на презентаацији
и информишите се из прве руке.
Водитељ презентације ће бити Ивана Балшић, административни Еразмус+ координато р
на Универзитету у Крагујевцу.
ЛИНК за пријаву присуства на радионици можете наћи ОВДЕ.

ОСНОВЕ ОНЛАЈН МАРКЕТИНГА И ЊЕГОВА МОЋ
Среда, 29. април 2020. године, 12.00 часова

Занима те интернет маркетинг? Желиш да се упознаш са могућностима које ти дигитални
свет пружа? Волиш писање, фотографију, видео? Онда је ова радионица баш за тебе.
Биће рећи о копирајтингу, ефектним насловима, онлајн и традиционалним промотивним
кампањама, о примерима светски успешних кампања, о герила маркетингу,
неуромаркетингу и слично.
Не заборави! Без обзира на то шта студираш и чиме се бавиш – онлајн маркетинг и
упућивање у алате којима се постиже видљивост производа/услуга, могу определити или
усавршити твој будући позив.
Кроз невероватни дигитални свет маркетинга водиће вас Бојана Герун Ђокић, запослена
у Центру за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу.
Линк за пријаву присуства радионици можете наћи ОВДЕ.

#ОСТАНИ КОД КУЋЕ – ЕДУКУЈ СЕ ОНЛАЈН

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

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Крагујевцу
Зграда Ректората, 2. спрат
www.razvojkarijere.kg.ac.rs;
razvojkarijere@kg.aac.rs;
034 300 425

