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ВОДИЧ ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ТОКОМ СТУДИЈА
За студенте Универзитета у Београду, Центар за развој каријере припремио је потпуно нову
секцију сајта ВОДИЧ ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ ТОКОМ СТУДИЈА. Водич садржи корисне савете
за стицање навика успешних студената, планирање времена, постављање личних и академских
циљева и доношење одлука. Поред тога водич пружа низ савета и препорука о активностима
којима се студенти могу прикључити сходно години студија и својим интересовањима. Било да
сте прва, друга, трећа година, или при самом крају студирања, овде можете пронаћи корисне
савете за многа питања и недоумице.
Ако сте тек уписали факултет и нашли се пред првим великим изазовом и дилемом како да
ускладите сате учења и спремања за колоквијум и испите, а да вам остане довољно простора за
остале активности попут хобија, дружења, излазака, добра вест је да нећете морати да се
одрекнете свега тога зарад дипломе. Најважнија вештина коју при том треба развити јесте
вештина управљања временом. Добра организација свог дана, недеље и месеца је предуслов за
срећан и задовољан живот. Водич садржи бројне савете на ту и друге сличне теме.
Ако сте успешно положили испите и уписали другу годину, значи да сте савладали основе
доброг управљања временом и спремни сте за нове изазове. Наредна година, представља и
наредни корак у животу, самим тим ту су и нови изазови који се постављају пред вама. Као што
знате, успешна каријера подразумева, поред формалног образовања, одређено искуство из
неформалног сектора. Поред знања које се стекне током студија, потребно је имати оно искуство
које ће бити од помоћи приликом будућег запослења. То су способност сарадње са различитим
људима, изградња тимског духа и осталих вештина које послодавци високо цене. Уз водич и
Центар све ово може бити веома лако.
Трећа година значи да сте успешно савладили све досадашње препреке, али такође означава
један период када треба озбиљно размишљати о будућим ангажовањима. Добро припремљено
мотивационо писмо и биографија су корак који води ка разговору са послодавцем. Све то захтева
развијене вештине писане и вербалне комуникације. Центар омогућава студентима да
присуствују бројним радионицама на којима кроз интересантне садржаје и увек расположен тим
могу такве вештине развити на прави начин.
И када сте дошли при крај са студирањем или сте већ стекли диплому то и даље не значи
сигуран посао. Најтежи део посла је тек пред вама. Период са бројним изазовима може бити
стресан, а тражење посла ни мало лако. Све дилеме са којима се суочите на свом путу
реализовања постављеног циља могу бити лакше решене уз поверљив разговор са саветником
Центра за развој каријере. Пружа вам се прилика да се посаветујете око свих ствари које вам
нису довољно јасне или око ситуација са којима не можете лако да се изборите. Све оно што
видите као препреку можете уз корисне савете савладати.
О развоју своје каријере треба на време размишљати и не чекати ситуацију да диплома у руци
буде само једно парче папира које не значи много без осталих вештина. Зато, већ са првим
студентским данима треба преузети одговорност и направити важне кораке које ће поставити
темељ за све будуће одлуке. Водич Центра за развој каријере ће бити уз вас и помоћи вам да
решите све оно што вам на први поглед изгледа нерешиво. Потребно је само да не оклевате и
потражите помоћ сваки пут када вам је она неопходна.
Кључна улога Центра за развој каријере је да помаже студентима Универзитета у Београду у
развоју оних знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању; да помогне у
стицању радног искуства током студирања и сазнања о свету пословања, те да припреми
студенате за успешни прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

