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Поштовани,
Обавештавамо Вас да се у оквиру Темпус пројекта „Развој каријерног вођења у циљу
унапређења високог образовања у Србији“ спроводи низ активности посвећених развоју
сарадње каријерних центара и представника академске заједнице и студената ради
унапређења запошљивости дипломаца и њихових вештина управљања каријером током
студија на универзитету. Између осталог ове активности подразумевају: реализацију
инфо сесија посвећених каријерном вођењу и саветовању студената, развој секције
Виртуелни саветник и Е-библиотека на сајту Центра за развој каријере Универзитета у
Београду, реализацију бројних радионица, гостујућих предавања и панела за студенте,
израду и дисеминацију Приручника и радних материјала: „Развој каријере и саветовање
студената“, реализацију мотивационих семинара за представнике академске заједнице и
студенте, инсталацију Инфо-пунктова Центра за развој каријере на факултетима и
пилотирање модула вештина управљања каријером намењеног студентима.
Овом приликом Вас позивамо на мотивациони семинар „ЈАЧАЊЕ
ЗАПОШЉИВОСТИ ДИПЛОМАЦА“ који ће се реализовати у уторак, 15.априла
2014. године на Универзитету у Београду. Молимо Вас погледајте прилог у ком ћете
пронаћи више информација о програму и начину пријављивања.
Посебно Вам скрећемо пажњу на презентацију коју ће одржати колега са Универзитета у
Свонсију, истог дана са почетком од 15.оо часова. То је јединствена прилика да се сви
заједно упознамо са добром праксом реализације модула за унапређење запошљивости–
својсврсној допуни образовања студената који се успешно спроводи у Великој
Британији. Искрено се надамо да ћете саветима, сугестијама, искуствима и
експертизом помоћи у нашем настојању да развијемо сличан програм на Универзитету у
Београду у скоријој будућности.
За све додатне информације стојимо Вам на располагању.
У нади да ћете се радо одазвати нашем позиву и дати свој допринос успешној
реализацији пројектних и редовних активности Центра, срдачно Вас поздрављамо.
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