Каријера није позиција, ни фотеља – већ је
процес у ком се развијамо и растемо, најпре
кроз образовање и учење, кроз упознавање
тржишта
рада
и
могућности
усавршавања, то је процес континуираног
рада на себи и развијања вештина са
циљем да будемо задовољни и успешни.

АПРИЛСКЕ РАДИОНИЦЕ 2018.
Презентације, радионице и предавања у
Центру за развој каријере
и саветовање студената
oд 03. до 27. априла 2018.

РАСПОРЕД РАДИОНИЦА И ПРЕДАВАЊА
СРЕДА, 4. април
ПРЕДАВАЊЕ од 12 до 14 часова: ПОДРШКА МЛАДИМА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ
У сарадњи са Националном службом за запошљавање (Филијала Крагујевац) кроз излагање и краће
вежбе, Весна Луковић из Клуба за тражење посла и Савина Барјактаревић
- саветник за планирање каријере, говориће о мотивисању и припреми за
разговор са послодавцем као и о успешним алатима тражења посла.
Студенти и дипломци ће у току предавања добити и информације о
процедури пријављивања на евиденцију Националне службе за
запошљавање, као и информације о услугама које НСзЗ пружа, о активном тражењу посла и другим
темама везаним за запошљавање.

четвртак, 5. април
РАДИОНИЦА од 11 до 13 часова: АСЕРТИВНА КОМУНИКАЦИЈА
Самопоуздање је полазна тачка ка испуњењу сваког животног, личног
и професионалног циља. Кључно је за успешно реализовање сваког
посла и представља основу за креирање свакодневног понашања и
изградњу ставова према људима и животу.
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.
Кроз комбинацију кратког предавања и вежби са вама о асертивности
причаће Јелена Марушић, психолог и тренер асертивне комуникације
Balance Consulting Крагујевац.

СРЕДА, 11. април
ПРЕЗЕНТАЦИЈА од 12 до 14 часова: ЗАНИМАЊЕ МЕСЕЦА – ИЗАЗОВИ АДВОКАТУРЕ
Студент сте Правног факултета и желите да сазнате више о предностима и манама бављења
адвокатуром?
У оквиру презентације Занимање месеца о изазовима професије
говориће адвокат Александар Пламенац. Сазнаћете шта будући
адвокати могу да очекују од овог занимања; које су могуће препреке
са којима ће се суочити и одговор на питање које су предности
бављења адвокатуром.

ЧЕТВРТАК, 12. април
ПАНЕЛ на тему мобилности и студија у иностранству од 12 до 14 часова
Драги студенти и наставници, уз Еразмус+ кредитну мобилност имате прилику да стекнете
интернационално искуство и да део својих студија проведете на неком страном универзитету, а све
то уз Еразмус+ стипендију! Управо овај панел ће одговорити на питања шта је мобилност и како
можете провести семестар у иностранству.
Причамо о програмима мобилности, како се пријавити и припремити документа, а о искуству, промени,
новинама, пријатељима, путовању и свему што Еразмус јесте
чућете од колега са ваших факултета који су то већ пробали и
доживели.

УТОРАК, 17. април
РАДИОНИЦА од 12 до 14 часова: ПИСАЊЕ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ/CV
Радна биографија је први сусрет послодавца са вама. Важно је потрудити се и направити добар CV
који ће вас издвојити од осталих кандидата - и не заборавите, CV није
пут до посла, већ пут до интервјуа, али његов садржај и изглед говоре о
вама, вашој личности и ставовима, а све то је послодавцима врло битно.
Причаћемо о неким правилима, о добрим и лошим примерима, о
врстама радне биографије и на крају, наравно, написаћете ваш CV.

УТОРАК, 17. април
ПРЕДАВАЊЕ од 14 до 16 часова: ПИСАЊЕ МОТИВАЦИОНОГ ПИСМА – DO’s and DON’ts
Потребно је за пријаву на конкурс за посао, праксу, студије,… и ВАЖНО је, јер:
➢ ствара слику о вама и може убедити послодавца да изабере баш вас
➢ показује ко сте, шта знате и можете, као и шта желите
➢ може представљати управо ону НИЈАНСУ која ће вас разликовати од других кандидата.

СРЕДА, 18. април
Предавање од 10 до 12 часова: 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.
Др Бранка Миленковић, професор Филолошко-уметничког факултета,
говориће вам о вештини академског писања, односно писању радова за студије – кренућемо од
основа, чућете нешто о правилима писања, као и о методама рада, а основни циљ предавања је
упознавање са истраживачким вештинама и развојем критичког мишљења.

ЧЕТВРТАК, 19. април
ПРЕЗЕНТАЦИЈА од 13 до 14 часова: ДА ЛИ МОРАМО ДА ПЕРЕМО ЗУБЕ БАШ СВАКИ ДАН?
(Пословна хигијена)
Зашто генијалне идеје не доносе профит? Чему служе иновације и да ли су нам потребне? Како се
десило да се нисмо обогатили уз савршен бизнис план?
Драги студенти и дипломци, уколико су ово питања на која желите да
чујете одговор, ако размишљате о покретању сопственог бизниса и
желите да сазнате шта је то Start Up, ово је предавање за вас!
Предавач: Иван Марковић, Бизнис иновациони центар Крагујевац

УТОРАК, 24. април
Радионица од 12 до 14 часова: ВЕШТИНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТОВАЊА
Вештине комуникације налазе се на листи најважнијих вештина које послодавци траже и вреднују.
Свако жели да буде успешан – успешан на студијама, на послу, у односу са колегама, пословним
партнерима. Колико ћемо успети у томе, доста зависи од наших вештина комуникације и зато их
стално морамо унапређивати. Побољшавањем
наших способности комуницирања можемо боље и
лакше разумемо друге, али и изразити своје
мишљење и идеје другима.
Како што боље искористити “својих 5 минута” и
представити себе, пословну идеју, пројекат, како
пренети информацију другима и задржати пажњу
публике?
О основама добре комуникације, цакама и грешкама, са вама прича Нина Недељковић, познати глас
са радија, лице са телевизије, глумица, водитељ, модератор – једном речју (или две) мајстор
комуникације
СРЕДА, 25. април
Панел од 11 до 12 сати: ИНТЕРВЈУ СА ПОСЛОДАВЦЕМ – КАКО ОСВОЈИТИ КОРПОРАЦИЈУ
Ваш CV је одличан и ефектан, прошли се прву селекцију кандидата и сада се треба спремити за онај
тежи део. Послодавац жели да ангажује најбољег кандидата, а ви желите да их убедите да сте управо
ви тај кандидат. Како представити себе и своје вештине у најбољем светлу послодавцу која вас не
познаје? Како освојити корпорацију? На ова и друга питања о припреми за
интервју са послодавцем одговориће нам панелисти: Мина Миљковић HR
менаџер Adecco Србија и HR менаџери партнерских компанија
Радионица од 12 до 13.30 часова: ИНТЕРВЈУ – КОРАК У ПРАВОМ СМЕРУ
Информисали сте се о послодавцу, пипремили одговоре на најчешћа питања
која вам послодавац може поставити, размислили сте о томе која питања ви желите да поставите
послодавцу... Јесте ли спремни за интервју? На овој радионици сазнаћете који су то кораци који ће
вас водити у правом смеру на интервјуу за посао.
Предавач: Јелена Ашанин – General Staffing Associate, Adecco Србија

ЧЕТВРТАК, 26. април
Радионица од 12 до 14 часова: АРГУМЕНТАЦИЈА И ВЕШТИНЕ УВЕРАВАЊА
Важно место у било ком пословном или приватном разговору заузима дефинисање аргумената који
ће бити презентовани. Поседовање овог алата је од непроценљиве вредности јер пружањем
квалитетних аргумената у прилици смо да:

•
•
•

презентујемо себе, свој став, компанију, производ, услугу, идеју...
мењамо потпуно или делимично став и мишљење саговорника – клијента, сарадника,
пословног партнера...
ефикасно одговоримо на приговоре саговорника.

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

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

