
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЈУЖНА СРБИЈА 

ОДСЕК ЗА ТЕХНОЛОШКО УМЕТНИЧКЕ СТУДИЈЕ ЛЕСКОВАЦ 

План рада Tима за каријерно вођење и саветовање за школску 2022-23.годину 

Назив тима: Тим за каријерно вођење и саветовање 

Месец Активности/ теме/радионице Циљна група 

Октобар  

БРУЦОШИ 

СТАРТУЈТЕ 

ПАМЕТНО 

 

1. Зашто је сваки почетак тежак, који 

проблеми муче бруцоше? 

2. Радионица-Учи лако – сазнај како- О 

учењу- Стилови учења, Најчешћи 

проблеми у учењу... 

3. О новом друштву и окружењу 

4. О добром управљању временом 

5. Упутство за пријављивање за стипендије 

6. Саветовање на лицу места / отворена 

врата – дежурни саветник 

Бруцоши 

Октобар  

1. Како се носити са тремом? 

2. О самопоуздању 

3. Шта би био кључ успешног студирања? 

4. Саветовање на лицу места / отворена 

врата – дежурни саветник 

Бруцоши 

Октобар  

Водич за развој 

каријере током 

студија 

1. О навикама успешних студенатa, 

2. Како да направите свој први CV, 

3. Коришћење wеб порталa EUROPASS 

4. Саветовање на лицу места/ отворена врата 

– дежурни саветник 

Студенти свих 

година студија 

Новембар 

1. О писању мотивационих и пропратних 

писама, 

2.  Писање мотивационог писма 

3. Шта је писмо препоруке, коме се 

обратити, како га написати? 

4. Саветовање на лицу места / отворена 

врата– дежурни саветник 

Студенти свих 

година студија 

Децембар 

1. О радном искуству / врсте радног 

искуства – пракса, волонтирање, ванаставне 

активности. 

2. Како да поставите циљеве и добро 

планирате?  

3. Вештине комуникације. 

4. Интерперсоналне вештине. 

5. Организацијске вештине. 

6. Саветовање на лицу места / отворена 

врата – дежурни саветник 

Студенти треће 

године студија 

 

Јануар 

1. Вештине истраживања и анализирања 

2. Вештине решавања проблема 

3. Лидерство 

4. Компјутерска писменост 

5. О мобилности студената током студија  

6. Саветовање на лицу места / отворена 

врата – дежурни саветник 

 

Студенти треће 

године студија 

 

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Zašto je svaki početak težak
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#O učenju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#O učenju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Стилови учења
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Најчешћи проблеми у учењу
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Најчешћи проблеми у учењу
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Најчешћи проблеми у учењу
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#O novom društvu i okruženju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#O dobrom upravljanju vremenom
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Kako se nositi sa tremom?
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#O samopouzdanju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/startujte-pametno#Šta bi bio ključ uspešnog studiranja
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vodic_za_razvoj_karijere_tokom_studija_1
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/kako-napisati-dobru-biografiju
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=en
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/pisanje-motivacionog-pisma
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/pisanje-motivacionog-pisma
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/pisanje-motivacionog-pisma
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/radno-iskustvo
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/radno-iskustvo
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/radno-iskustvo
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/128
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/128
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vodic_za_razvoj_karijere_tokom_studija_3
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vodic_za_razvoj_karijere_tokom_studija_3


Фебруар 

САЗНАЈТЕ ВИШЕ О 

ТРЖИШТУ РАДА 

1. Стицање радног искуства 

2. Креативно тражење посла 

3. Рад у малим и средњим предузећима 

4. Рад у мултинационалним компанијама 

5. Умрежавање 

6. Предузетништво и самозапошљавање 

7. Сајмови запошљавања / праксе 

8. Саветовање на лицу места/ отворена врата 

– дежурни саветник 

 

Студенти треће 

године студија и 

завршне године 

мастер судија 

Март 

КОНКУРИСАЊЕ ЗА 

ПОСАО/ПРАКСУ 

1. Радна биографија (ЦВ) - Како написати 

добар ЦВ? 

2. Интервју за посао - 

2.1. Различити типови разговора за посао 

2.2. Важни савети за интервју 

2.3. Припрема за интервју 

2.4. Питања на разговору за посао 

2.5. Златна правила за интервју 

2.6. Неколико питања која бисте ви могли 

да поставите 

3. Саветовање на лицу места / отворена врата 

– дежурни саветник 

Студенти треће 

године студија и 

завршне године 

мастер судија 

Април 

1. О тестовима у процесу селекције 

Зашто и када се тестови користе? 

Како окренути тестове у своју корист? 

Врсте тестова 

Како изгледа тестирање 

2. Саветовање на лицу места / отворена врата 

– дежурни саветник 

Студенти треће 

године студија и 

завршне године 

мастер судија 

Мај  

1. Организовати интервју / састанци са 

потенцијалним послодавцима 

2. Рад на прикупљању података о 

бившим студентима школе-раде у 

области струке 

3. База стипендија, позива за радионице 

и обуке, конференције, посете итд. 

Повезивање са 

пословном 

заједницом 

 

http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/saznajte-vise-o-trzistu-rada
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/saznajte-vise-o-trzistu-rada
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/saznajte-vise-o-trzistu-rada
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/konkurisanje-za-posao-praksu
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/konkurisanje-za-posao-praksu
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/konkurisanje-za-posao-praksu
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/kako-napisati-dobru-biografiju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/kako-napisati-dobru-biografiju
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao
http://147.91.1.17/~careers1/node/79/edit?render=overlay#%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BE
http://147.91.1.17/~careers1/node/79/edit?render=overlay#%D0%92%D0%90%D0%96%D0%9D%D0%98%20%D0%A1%D0%90%D0%92%D0%95%D0%A2%D0%98%20%D0%97%D0%90%20%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%88%D0%A3
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao#%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%83%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BE
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao#%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%98%D1%83
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao#%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/v-savetnik/intervju-za-posao#%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%20%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%9A%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D1%98%D0%B0%20%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%20
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/179
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/179#Зашто и када се тестови користе?
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/179#Како окренути тестове у своју корист?
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/179#Врсте тестова
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/node/179#Како изгледа тестирање

