
МЕСЕЦ ДАНА У ЗНАКУ ПРОФЕСИОНАЛНОГ РАЗВОЈА СТУДЕНАТА 

 

 

Од 25. марта до 16. априла 2014. године  Центар за развој каријере и саветовање студената реализује 

манифестацију под називом КАРИЈЕРА И ЈА - на 25  факултета у саставу Универзитета у Београду. Током тих 

месец дана понудићемо студентима квалитетна предавања, радионице, симулације интервјуа, панел 

дискусије и друге формалне и неформалне сусрете са представницима пословног света како бисмо им 

пружили подршку у професионалном развоју. 

На позив Центра за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду који је иницирао и 

осмислио ову манифестацију одазвали су се бројни предавачи. Предавачи су угледни професионалци, људи 

са пуно добре воље и иницијативе, спремни да  помогну младима да се лакше снађу приликом конкурисања 

за посао или у првим данима на послу, спремни да поделе експертизу са млађим колегама и да се на час 

врате  у студентске дане. У питању су професионалци који су добар пример младима управо зато што иза себе 

имају добру пословну причу, засновану на сталном усавршавању, проактивном  ставу и константном труду.  

Очекујемо велики одзив студената који ће имати прилике да сазнају више о технологијама производње, о 

вештинама без којих нема успеха, о механизмима за спречавање корупције, о контроли лекова, о  развоју 

бренда, о улози друштвених мрежа у професионалном развоју, о  каријери у невладином сектору и у 

настави... Поред тих тема студенти ће имати прилику да активно учествују у симулацијама интервјуа за посао, 

као и у радионицама – Проактивност, Самопоуздање, Мотивација, Доношење одлука, Комуникацијске 

вештине, Презентационе вештине, Лидерство, Интервју за посао... 

Манифестација почиње Свечаним отварањем у уторак, 25. марта у 12.00 на Грађевинском факултету, у 

Свечаној сали уводним обраћањем проф. др Иванке Поповић, проректорке за науку Универзитета  у Београду, 

најавом календара догађаја и позивом студентима да се пријаве и учествују у радионицама.  У наставку у 

истој сали са почетком у 14.00 сати одржаће се панел дискусија под називом „Вештине без којих нема 

успеха“ на којој ће о овој теми причати: 

- Владан Живановић, извршни директор, САГА 

- Марко Ковачевић, директор, ТРИЗМА 

- Андреа Шехић, извршни директор, Асоцијација консултаната инжeњера Србије  

- Дејана Лазић, директор, Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду 

Учесници панела даће одговоре на питања : Зашто се данас толико инсистира на важности проактивног 

става и усавршавања? Које су кључне вештине за успех у каријери? Шта је то што, из угла послодавца, 

прави разлику приликом селекције младих кадрова? Који су кључни савети младим људима? 

Више информација о самом догађају можете прочитати на сајту ww.razvojkarijere.bg.ac.rs  


