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 2016
Презентације, радионице и предавања у
Центру oд 11. до 21. априла 2016.

РАСПОРЕД РАДИОНИЦА И ПРЕДАВАЊА
ПОНЕДЕЉАК, 11. април
Предавање од 12 до 14 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. Причаћемо 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.
УТОРАК, 12. 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.
СРЕДА, 13. 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!

ЧЕТВРТАК, 14. април
Предавање од 12 до 14 часова: АКТИВНО ТРАЖЕЊЕ ПОСЛА
Како и када долазимо до задовољавајућег посла умногоме зависи од нас самих, од тога колико смо
активни, колико се ангажујемо и радимо на себи, колико знамо о тржишту рада и принципима и
правилима његовог функционисања.
Причаћемо о:






разумевању потраге за послом и учењу техника за тражење посла
томе колико је важно да још као студенти постанете свесни извора информисања о послу
идентификовању локалних извора запошљавања
разумевању креативног начина тражења посла
томе како можете развијати и користити своје мреже и
контакте како бисте унапредили своју каријеру
УТОРАК, 19. април

Радионица од 12 до 14 часова: ИНТЕРВЈУ СА ПОСЛОДАВЦЕМ
Ако желите да чујете нешто о разговору за посао/праксу из перспективе послодавца, специфичним
начинима запошљавања и типовима интервјуа, саветујемо да нам се придружите на радионици.
Како интервју изгледа са „друге стране стола“ чућете од представника ProCredit банке:
Драган Решчик, шеф Одељења за људске ресурсе и Ненад Милосављевић, сарадник у Одељењу
за људске ресурсе.
Овом прилико биће представљен и ProCredit Entry Programme - програм који може бити почетак
вашег професионалног ангажовања у банци. Шестомесечни интензиван курс уводи вас у теорију и
праксу банкарства и финансија, уз то биће и изванредна прилика да развијете комуникацијске
вештине и научите пуно о аналитичком размишљању и важним вештинама међуљудских односа.

СРЕДА, 20. 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.

ПАНЕЛ на тему мобилности и студија у иностранству од 16 до 17:30
Можда је време да промените тапете! Сада имате прилику да стекнете интернационално искуство
и да део својих студија проведете на неком страном универзитету, а све то уз Еразмус +
стипендију!!
Шта је мобилност? Како можете провести семестар у иностранству уз стипендију?

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.

ЧЕТВРТАК, 21. април
РАДИОНИЦА од 14 до 16 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
и Катарина Ристић, психолог и HR консултант - Balance Consulting
Крагујевац.

СВЕ РАДИОНИЦЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У ПРОСТОРИЈАМА ЦЕНТРА ЗА
РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И САВЕТОВАЊЕ СТУДЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
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

