
 

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 Линк за 

регистрацију 

Златна правила за писање 

CV-ја и мотивационог писма 

7. април 2020. 

12.00 часова 

Милена Мијаиловић Јанковић, 

ЦзРК 

ЛИНК 

Управљање временом 

 

8. април 2020. 

14.00 часова 

Ксенија Станковић, 

Balance Consulting 

ЛИНК 

У потрази за послом – 

савети из угла послодавца 

9. април 2020. 

12.00 часова 

Неда Симић,  

FCA Srbija d.o.o. Kragujevac 

ЛИНК 

Вештине презентовања и 

јавни наступ 

14. април 2020, 

14.00 часова 

Нина Недељковић,  

Радио Браво 

ЛИНК 

Вештине академског 

писања 

16. април 2020, 

12.00 часова 

др Биљана Влашковић Илић, 

Филолошко-уметнички 

факултет 

ЛИНК 

Комуникација – прилика или 

препрека 

21. април 2020, 

12.00 часова 

Данијела Недић, BiznisLink ЛИНК 

Како добро продати причу 

1. човеку компаније? 

22. април 2020, 

12.00 часова 

Ивана Ретас, Studio Rethas ЛИНК 

Писање и управљање 

пројектима 

23. април 2020, 

12.00 часова 

Марија Стојадиновић, 

Немања Јовичић, 

Развојни бисзнис центар 

ЛИНК 

Презентација Еразмус+ 

програма мобилности 

28. април 2020, 

12.00 часова 

Ивана Балшић, ЦзРК ЛИНК 

Основе онлајн маркетинга 

и његова моћ 

29. април 2020, 

12.00 часова 

Бојана Герун Ђокић,  

ЦзРК 

ЛИНК 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZEwWk7Fl-irTuezKDY0ERXXSk-cRmBWkey_v02hGlQ4sZ2Q/viewform?usp=sf_link
https://www.balance.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceF0I1wMbTe7RueDtF5QBDyuEdxHhrzcvZsMa76_3cLvcCUw/viewform?usp=sf_link
https://www.fiatsrbija.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsSvpND7NzshpwIQzZQkrakBXxrqo2bCr1v1_hYaNYr_i2zw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffoWbJi1z2imm5uvW57pENdVFdIA4YJFjp-Xwc-OXe25I8gQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQlNQN6JIOD5DIwnhFUkXH9DJid36D36GPjlK0As_xdFYC8w/viewform?usp=sf_link
http://www.biznis-link.rs/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPrSTVLd2tFu860kxCFtTHNiyN9sN2itBhhuE9DqS8rS_Hg/viewform?usp=sf_link
http://studiorethas.com/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc5NBRP8wn0T3m5yp91890BL7ZuVikxPWcIJTKWKZ_1txpcNg/viewform?usp=sf_link
http://rbcentar.org/sr_RS/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfYT738Vj_FmQPr88lEU0n0HjMwZ1qUv5l41lpU1tncLVssOw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-aTuGsVU8IiaUgq0BCwxhTSf_oAHh9gUUlfIKAkSNImO8oQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclN7KcMK7Wl2_Bijw75-xkypiSesxeeKxE2FuxLmUhzKF0Ug/viewform?usp=sf_link


 

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 

 

mailto:razvojkarijere@kg.ac.rs

