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 О УНИВЕРЗИТЕТСКОМ ЦЕНТРУ ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ И 
САВЕТОВАЊА СТУДЕНАТА

Ко смо ми?

Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената (у даљем тексту Центар) 
има за циљ да студенте припреми за излазак на тржиште рада након дипломирања, да их 
повеже са послодавцима и да им пружи подршку у стицању оних знања и вештина које су 
потребне у модерном, пословном свету.

Идеја о оснивању Центра за развој каријере и саветовања студената у Србији реализована 
је захваљујући иницијативи Фондације Престолонаследника Александра за културу и 
образовање и успешној сарадњи Универзитета у Нотингему са Универзитетом у Новом 
Саду. 

Канцеларија Центра је званчино отворена у октобру 2008. године.

Улога Центра

Кључна улога Центра за развој каријере јесте: да помаже студентима Универзитета у Новом 
Саду 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 успешан прелазак на следећи ниво развоја каријере након дипломирања.

Задаци Центра

Задаци Центра су:

• обезбеђивање делотворног система подршке студентима и дипломцима у развоју 
знања и вештина које ће им бити од значаја при запошљавању или наставку 
образовања;

• Рад на развијању способности, знања и вештина које су кључне за процес 
запошљавања студената и дипломаца;

• Пружање помоћи студентима и дипломцима да дођу до информација о могућностима 
додатног образовања, стипендијама у земљи и иностранству и до информација о 
понудама за посао и

• Повезивање заједнице студената и дипломаца са заједницом пословног света.
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Корисници Центра

СТУДЕНТИ 
УНИВЕРЗИТЕТА ДИПЛОМЦИ 

ЗАПОСЛЕНИ НА 
ФАКУЛТЕТИМА 
УНИВЕРЗИТЕТА

ПОСЛОДАВЦИ

Услуге Центра

• Информације о стручним праксама, волонтерском раду, додатној едукацији и 
понудама за посао

• Помоћ приликом писања CV-ја, мотивационих писама и апликација за посао

• Књиге везане за каријерно вођење, професионалну оријентацију и лаке вештине

• Брошуре са корисним каријерним саветима 

• Радионице лаких каријерних вештина (писање CV-ја, припреме за интервју за посао, 
активно тражење посла...) 

• Предавања послодаваца о кључним вештинама у пословном свету

• Презентација компанија и састанци са послодавцима

• Каријерно саветовање и професионална оријентација

• Могућност  прављења профила студента и постављање CV-ја на веб сајту – будите 
видљивији послодавцима! 

• Универзитетски програми стручних пракси

• Универзитетске награде студентима који су постигли изузетан успех на пољу својих 
студија, стручног и научног рада, уметности и спорта
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Услуге Центра
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УТИСЦИ ПРАКТИКАНАТА

У току шест година постојања Центра, праксу је завршило преко 80 студената. Пракса је 
подразумевала боравак у Центру од минимално 8 часова недељно, вођење радионица, 
креирање и деље брошура са корисним саветима за развој каријере студентима и дипломцима 
Универзитета у Новом Саду, сређивање сајта и профила на социјалним мрежама, помоћ у 
организовању и реализацији округлих столова, дискусија и предавања у оквиру европских 
пројеката и многе друге административе послове.

 

„Као практикант у Центру за развој каријере имао сам 
прилику да искористим теоријска знања која сам стекао на 
факултету у једној креативној и опуштеној радној атмосфери. 
Делатности центра су увек обухватала практиканте и 
инсистирала на њиховој активној укључености. Неки од нас 
су тад по први пут спознали шта значи одговорност на 
радном месту, шта значи бити важан део тима и шта значи 
доносити битне одлуке. Сматрам да ће се пракса у Центру 
показати као одличан први корак ка мом првом запослењу." 
Александар Вујић 
(период трајања праксе: април – децембар 2014. год.)  
  

 

„Пракса у Центру за развој каријере догодила се при крају 
основних студија аглистике, када сам одлучивала у ком правцу 
да усмерим своје даље како академско тако и професионално 
усавршавање. Радом у Центру имала сам прилику да ближе у 
упознам Универзитет, сазнам како функционише институција 
престижног угледа али и да се опробам у ситуацијама са којима 
нисам имала пуно додира током студија. Под тиме 
подразумевам тимски рад, организовање радионица и 
пружање индивидуалног саветовања. Стекла сам 
самопоуздање да се упустим у непозната окружења, постала 
отворенија у раду са људима што ће ми бити од велике 
важности у даљој каријери. Наравно, пракса у Центру донела 
ми је мноштво контаката захваљући којима и данас добијам 
информације о даљим усавршавањма међу првима, а сви ћемо 
се сложити да је данас права информација непроцењива.” 
Маја Жикић 
(период трајања праксе: септембар 2013 – мај 2014. год.) 

  
„Обављајући праксу у Центру за развој каријере 
побољшала сам своја досадашња знања и стекла нове 
вештине које ће бити од велике важности за моју  
даљу каријеру. Током рада у Центру сам развила нове 
способности које нисам имала прилике да развијем 
раније. Никако не треба заборавити изузетан тим 
ентузијастичних људи који чине Центар и са којима је 
велико задовољство радити. За мене је ово још једно 
дивно велико искуство. “ 
Анђелка Јосиповић 
(период трајања праксе: април – септембар 2014. 
године) 
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„Моје искуство из ЦзРК је прелепо. Све девојке су биле 
много фине и позитивне. Менторка Оливера за сваку 
похвалу.:) У просторијама ЦзРК је топла и пријатна 
атмосфера. У Центру су сви добродошли, без обзира да ли 
су ту на пракси или сврате да нешто питају. Доста ствари сам 
научила везано за администрацију. Волонтирала сам и на 
другим местима, али ми је пракса у Центру била најдража.:) 
Тренутно завршавам Пољопривредни факултет, писем 
дипломски. Свима препоручујем да посете Центар, ако не на 
пракси онда увек могу да дођу да се посаветују и питају шта 
их занима.“ 
Љубица Аничић 
(период трајања праксе: септембар – децембар 2012. год.) 

  
„Пракса у Центру за развој каријере и саветовање студената 
јесте једно искуство које битно може да допринесе личном 
професионалном напретку. Постојећи ментори поред 
преношења вишегодишњег знања и искуства у исто време 
остављају доста простора за вас као за новог члана тима и 
прузају вам више обласних подручја којима се можете бавити 
на пракси. Управо такав вид рада где истовремено пролазите 
обуке са менторима, али и самостално организујете 
активности које изаберите као централне током васе праксе 
омогућују стицање знања из области индивидуалног 
професионалног саветовања, писања ЦВ-а и мотивационог 
писма, разлицитих видова асертивне комуникације, 
креативног доношења одлука, писања пројеката итд, али вам 
дозвољава уједно да оставите лични печат вашег рада током 
ваше праксе.” 
Илија Миловановић 
(период трајања праксе: јануар – септембар 2011. године) 

 

  

 

„На праксу сам се пријавила у циљу стицања нових 
сазнања и вештина које ће ми помоћи приликом 
запошљавања, самим тим да се повежем са 
послодавцима, с обзиром да сам четврта година и да 
ускоро завршавам основне студије. На бројним 
радионицама које Центар организује научила сам како на 
најбољи начин да саставим ЦВ, да се припремим за 
интерју за посао, да присуствујем презентацијама 
компанија и сусрећем са послодавцима. Такође, у оквиру 
праксе радим на унапређењу страног језика, преводећи 
литературу са енглеског, који је данас неопходан.“ 
Невена Благојевић 
(период трајања праксе: април – 2014. године) 
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„Оно што ми је Центар за развој каријере омогућио јесте да пре 
свега упознам нове људе. Руководим се тиме да је свако 
познанство једно ново искуство и да од сваке особе можете 
научити нешто ново. Управо то ми се највисе свиђа код пракси 
попут ове јер вас други могу инспирисати на неке нове ствари 
и позитивне промене као и ви њих, што је посебан осећај. 
Срећна сам што ми је рад у ЦЗРК-у омогућио да посматрам 
себе како се све више развијам из дана у дан у 
професионалном смислу и што сам открила моју нову љубав-
држање радионица у оквиру Недеље радионица!“ 
Милица Јелачић 
(период трајања праксе: април – септембар 2014. године) 

 

  

 

„Као студент мастер студија из психологије на Филозофском 
Факултету у Новом Саду, била сам практикант у Центру за развој 
каријере и саветовање студената од априла 2014 године. Током мог 
боравка у Центру, имала сам прилику да усавршавам своје знање 
енглеског језика преводећи разноврсне чланке и књиге са енглеског 
на српски језик (и обрнуто). Прошла сам обуку за вођење радионица 
и учествовала у неколико радионица које су организовали 
практиканти Центра. Стекла сам увид у кораке и административне 
процедуре помоћу којих се остварује креирање различитих 
конкурса, врши регрутација и селекција кандидата. Практично 
искуство у Центру ми је помогло у  стицању корисних и важних 
знања и вештина, као и приликом конкурисања за посао којим се 
тренутно бавим на Еланце платформи. Осећам се поносно што сам 
својим залагањем допринела функционисању и остваривању визије 
Центра. Моја је жеља да што више студената стекне увид у корисне 
и занимљиве активности које Центар организује што им може 
помоћи у стицању животно и пословно важних знања и вештина.“ 
Јелена Бранков 
(период трајања праксе: април – септембар 2014. године) 

  
„Пракса у Центра за развој каријере и саветовање студената 
Универзитета у Новом Саду током 2011. године ми је значајно 
помогла током докторских студија у спознаји вештина и метода 
рада са студентима, могућности програма међународне размене 
и праксе и упознавања са колегама са других факултета. Током 
праксе учествовао сам у пројекту „Виртуелни интервјуер“ и 
сагледао начин на који се треба обратити будућем послодавцу и 
себи повећати шансе за запослење. На основу изнетог, 
студентима свих нивоа студија на факултетима унутар УНС бих 
препоручио учешће у пракси у Центру за развој каријере. 
Тренутно сам ангажован као Истраживач – стипендиста у 
Министарству просвете, науке и технолошког развоја Владе 
Републике Србије и учествујем у раду републичког пројекта из 
области географских наука.“ 
Марко Петровић 
(период трајања праксе: септембар – децембар 2009. год.) 
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„Пракса у Центру за развој каријере и саветовање студената 
омогућила ми је пре свега, да упознам нове, дивне, младе 
људе са којима сам остварила много више од квалитетне 
професионалне сарадње. Јако ми је драго што сам имала 
прилику да прођем обуку за радионичарски рад као и да 
држим две радионице студентима Универзитета у Новом Саду. 
Припрема и савладавање јавног наступа је оно што сам ја 
добила од радионица, а студенти су надам се, чули неке нове 
и занимљиве ствари о писању радне биографије, 
мотивационог писма и онлајн учењу. Сам Центар се бави јако 
битним темама за сваког младог човека који након завршетка 
студија треба да се нађе на тржишту рада. Мислим да је важно 
дати студентима до знања колико и каквих битних 
информација и савета могу добити ако дођу у Центар за развој 
каријере.“ 
Изабела Хорват 
(период трајања праксе: април – септембар 2014. год.) 

  
„Практиканткиња Центра за развој каријере и саветовање 
студената у периоду од октобра до децембра 2012. године и 
практиканткиња универзитетске праксе у Покрајинском заводу за 
социјалну заштиту у периоду од јануара до јула 2013. године. 
Као ученик обе праксе стекла сам бројна познаства и упознала се са 
системом рада Скупштине АП Војводине и државних органа 
одговорних за релевантна питања која се не тичу само студентске 
популације. Похађање различитих радионица о писању пројекта, 
дебате о релевантним друштвеним питањима и дружење са 
студентима различитих усмерења, су само неке од активности које 
ми је пракса омогућила. Поред познанстава стекла сам и нове 
вештине које ћу надаље користити у свом професионалном животу. 
Након праксе учествовала сам на годину дана у стучној пракси у 
основној школи, тренутно завршавам докторске студије 
психологије.“ 
Јована Трбојевић 
(период трајања праксе: септембар – децембар 2012. год.) 

 

  

 

„Мени је волонтирање у Центру било корсино и занимљиво. Центар 
пружа бројне могућности студентима, као што су помоћ око писања ЦВ-
ијева и мотивационих писама, организује различите радионице на тему 
професионалног развоја и каријере, пружа услуге професионалног 
саветовања и информисања и сл. У све ове активности сам била 
укљуцена за време праксе, иако ми се, с обзиром да сам студенткиња 
психологјие, највише допао рад са студентима да ли кроз различите 
радионице које смо ми практиканти држали или кроз индивидуални 
рад са студентима на тему професионалног развоја. Атмосфера у 
Центру је супер, а тим људи одличан. Препоручујем сваком!:)“ 
Драгана Симић 
(период трајања праксе: октобар 2013 – мај 2014. год.) 
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„Пракса у Центру ми је пружила изузетну могућност да се ближе 
упознам са веома корисним алатима и услугама Центра за развој 
каријере и саветовање студентата, да и сама учествујем у њиховом 
развоју и унапређењу. Највише ми се допало држање радионица и 
дружење са младима. На пракси у трајању од 6 месеци, стекла сам 
нова знања из области вршњачког саветовања, организовања 
радионица, писања пројеката, а пре свега побољшала сам социјалне 
вештине. Праксу препоручујем свима који желе да примене своје 
идеје, помогну развоју вештина студентата и рада самог центра.“ 
Тимеа Носак 
(период трајања праксе: фебруар – јун 2013. год.)  
  

 

„Ја сам Оливера Ковачевић и на пракси у Центру за развој каријере и саветовање 
студената сам била у периоду од септембра 2011. до марта 2012. За то време стекла 
сам многе вештине и добила доста информација о томе како функционише 
пословни свет и како изгледа радити у колективу. Такође, стекла сам нова 
познанства, упознала доста колега што ми је у многоме помоглу у даљем развоју 
каријере. Како је ово универзитетски центар и у највећој мери клијенти су му 
студенти, мени, као практиканту, је било веома инспиративно, пријатно и 
мотивишуће да радим са својим вршњацима и да заједно пролазимо кроз нова 
искуства. На крају, велико  је задовољство радити у колективу где влада пријатна 
атмосфера која подстиче креативност, личну иницијативу и мотивисаност за рад на 
развоју сопствене каријере. Веома сам срећна што сам била део Центра.“ 
Оливера Ковачевић 
(период трајања праксе: септембар 2011 - марта 2012.) 

„Праксу у Центру за развој каријере сам обављала пуних 
годину дана. За мене је то било веома драгоцено искуство. 
Први пут сам се сусрела са правим психолошким 
пословима као што су селекција кандидата и вођење 
радионица. Добила сам прилику да учествујем на 
различитим семинарима и предавањима путем којих сам 
усавршила неке од вештина и развила компетенције које 
су ми врло значајне за посао који обављам данас.“ 
Бојана Филиповић  
(период трајања праксе: септембар 2010 - март 2011.)  
  

 

„Улога практикатна у Центру за развој каријере није допринео 
само мом личном усавршавању и стицању нових знања, већ сам 
кроз позитивну климу која је постојала међу практикантима успела 
да развијем  код себе групни приступ задацима и сарадњу која је 
довела до продуктивних идеја и савладавања изазова која су нас 
очекивала. Наука којом се бавим научила ме је да проблему 
приступим са више аспеката, што ми је помогло и у Центру да боље 
решавам задакте, а сам Центар да је добром организацијом и 
јасним циљевима могуће постићи видне напретке.“ 
Вања Јовић 
(период трајања праксе: април – септембар 2014.) 

  



Утисци практиканата о пракси
12

6 
 

„Праксу у Центру сам обављала 9 месеци и то је за мене 
била прва пракса у којој сам се самостално сусрела са 
пословима које психолог обавља. Током праксе сам 
радила на пројекту „Корак по корак до запослења“ као 
стручни сарадник, при чему сам развила и усавршила 
способности вођења радионица, као и каријерног 
саветовања. Рад са колегама који су били на пракси 
истовремено ми је био значајан да бих створила слику 
како изгледа један радни дан и комуникација унутар 
радне групе.“ 
Нина Вукелић  
(период трајања праксе: фебруар – јун 2012.) 

 

  

 

„На пракси у трајању од 8 месеци учествовала сам у 
различитим активностима Центра. Првенствено сам 
пружала услуге индивидуалног саветовања: примењивала 
тест професионалне оријентације, разговарала са 
студентима о избору каријере и пружала помоћ у писању 
радне биографије. У два наврата сам заједно са сјајним 
колегиницама организовала и водила радионице 
каријерних вештина за студенте у Ректорату Универзитета у 
Новом Саду. Поред знања и вештина које сам стекла и 
унапредила, упознала сам и сарађивала са дивним 
практиканткињама са којима сам и данас у контакту.“ 
Александра Живковић 
(период трајања праксе: октобар 2013 – мај 2014. год.) 

  
„Пракса у Центру за развој каријере у сваком смислу оправдава свој 
назив. Поред тога што Центар представља добар, функционалан и 
ефикасан сервис који студентима Универзитета пружа помоћ у 
решавању каријерних недоумица, за практиканте је драгоцено 
искуство. Практиканти који су попут мене заинтересовани за 
каријеру у области ХР-а, дефинитивно могу доста да науче у Центру. 
Вештине комуникације, тимски рад, преузимање иницијативе, 
ефикасност и тачност, само су неке од вештина које су важне у 
пословном окружењу, а стичу се у директном контакту са људима и 
при обављању конкретних пословних задатака. Поред овога, 
друштво других практиканата и добра, пријатељска атмосфера, 
доприносе томе да обављање задужења у Центру буде пријатно и 
забавно. Задаци које обављамо на пракси су одлична прилика да 
сагледамо себе, своје вештине и способности и откријемо нешто 
ново. Осим тога, процес транзиције из студентског у пословни живот 
је изазов за већину људи, а обављање праксе представља добар 
старт и упознавање са захтевима професије коју смо изабрали.“ 
Делиа Босиок 
(период трајања праксе: април – децембар 2014. год.) 
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„Пракса у Центру ми је много значила. Добила сам прилику 
да унапредим вештину креирања и вођења радионица, 
упознам нове, амициозне, младе људе који су поред студија 
имали жељу да уче и стичу искуства из праксе. Поред тога, 
увидела сам како изгледа радни дан у Центру, шта значи 
константна комуникација са људима који раде у тиму. Драго 
ми је што сам имала прилику да своја знања која сам стекла 
на студијама психологије применим у пракси.“ 
Невена Берат  
(период трајања праксе: септембар – децембар 2011. год.) 

  
„Праксу у Центру сам обављала годину дана. Та пракса 
представља веома значајно искуство у мом пословном 
напредовању, стицању и развијању вештина рада у тиму, вођењу 
радионица, привикавању на радни дан и притисак рокова. Веома 
занимљива су ми била саветовања која смо радили са студентима 
и дипломцима Универзитета у Новом Саду јер сам имала прилику 
да помогнем младим људима који се налазе на прекретници 
живота. Поред тога, вођење радионица ми је било корисно и 
интересантно. Усавршила сам ту вештину током свог боравка на 
пракси. Научила сам како се аплицира за пројекат, формира 
буџет, организују активности и чланови пројектног тима. Срећна 
сам што ми је пружена прилика да стекнем драгоцена искуства из 
праксе у окружењу које веома мотивише!“ 
Невена Марков  
(период трајања праксе: септембар 2011 – јун 2012. год.) 

 

 

 

„Као практикант у Центру за развој каријере имао сам 
прилику да искористим теоријска знања која сам стекао на 
факултету у једној креативној и опуштеној радној атмосфери. 
Делатности центра су увек обухватала практиканте и 
инсистирала на њиховој активној укључености. Неки од нас 
су тад по први пут спознали шта значи одговорност на 
радном месту, шта значи бити важан део тима и шта значи 
доносити битне одлуке. Сматрам да ће се пракса у Центру 
показати као одличан први корак ка мом првом запослењу." 
Александар Вујић 
(период трајања праксе: април – децембар 2014. год.)  
  

 

„Пракса у Центру за развој каријере догодила се при крају 
основних студија аглистике, када сам одлучивала у ком правцу 
да усмерим своје даље како академско тако и професионално 
усавршавање. Радом у Центру имала сам прилику да ближе у 
упознам Универзитет, сазнам како функционише институција 
престижног угледа али и да се опробам у ситуацијама са којима 
нисам имала пуно додира током студија. Под тиме 
подразумевам тимски рад, организовање радионица и 
пружање индивидуалног саветовања. Стекла сам 
самопоуздање да се упустим у непозната окружења, постала 
отворенија у раду са људима што ће ми бити од велике 
важности у даљој каријери. Наравно, пракса у Центру донела 
ми је мноштво контаката захваљући којима и данас добијам 
информације о даљим усавршавањма међу првима, а сви ћемо 
се сложити да је данас права информација непроцењива.” 
Маја Жикић 
(период трајања праксе: септембар 2013 – мај 2014. год.) 

  
„Обављајући праксу у Центру за развој каријере 
побољшала сам своја досадашња знања и стекла нове 
вештине које ће бити од велике важности за моју  
даљу каријеру. Током рада у Центру сам развила нове 
способности које нисам имала прилике да развијем 
раније. Никако не треба заборавити изузетан тим 
ентузијастичних људи који чине Центар и са којима је 
велико задовољство радити. За мене је ово још једно 
дивно велико искуство. “ 
Анђелка Јосиповић 
(период трајања праксе: април – септембар 2014. 
године) 
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АКТИВНОСТИ КОЈЕ СУ ПРАКТИКАНТИ ОБАВЉАЛИ

Практиканти у Центру су спровели низ активности самостално или уз помоћ ментора. 

„Корак по корак до запослења“

Спровели су самостално пројекат „Корак по корак до запослења“ који је био подржан од 
стране Покрајинског секретаријата за спрот и омладину. Пројекат је реализован у току 2012. 
године. У оквиру Пројекта одржане су по три радионице на теме развоја каријере у четири 
града. Укупно је одржано дванаест радионица у оквиру којих је укупно сто осамдесет троје 
младих прошло едукацију. Теме радионица су биле следеће: „Писање CV-ја, мотивационог 
и пропратног писма“, „Вештине самопредстављања, развој каријере и виртуелни интервју“ 
и „Асертивно-пословна комуникација“. Радионице су реализоване у градовима: Нови Сад, 
Сомбор, Зрењанин и Суботица.

Недеља радионица се спроводи два пута годишње. Циљ је да студенти својим вршњацима 
преносе знања и помогну им у развоју меких вештина која ће им помоћи приликом тражења 
посла или у првим радним данима. Радионице се држе због интерактивног приступа учењу. 
Неке од тема у вези са развојем каријере које су одржане:

- Писање CV-ја и мотивационог писма

- Припрема за интервју за посао

- Асертивна комуникација

- Доношење одлука

- Рад са тешким људима

- Презентационе вештине

- Е-учење и даље усавршавање

- и друге.
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Промоција Центра

Студенти на пракси су учествовали и у промоцији Центра. Промоција је обухватала дељење 
брошура са корисним саветима, учествовање на сајму образовања „Путокази“, КОНТЕХ-у, 
Међународном дану студената, Међународном дану здравља и на факултетима где смо 
имали свој штанд.

KONTEH 2014

Међународни дан студената 2014.

Сајам образовања 
„Путокази” 2014.

Међународни дан 
здравља 2014.

Сајам образовања „Путокази” 
2013.

KONTEH 2013
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Сајам образовања „Путокази” 2013. Обука „Радионичарски рад“ – април 2014.

„Interface“ приручници
Свечано отварање Централне зграде 

Универзитета у Новом Саду, октобар 2013.
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Виртуелни разговор за посао

Практиканти су учествовали и у креирању и унапређењу „Виртуелни разговор за посао“. 
Помоги су у састављању савета, одговора, давали сугестије како да испромовишемо и да се 
представимо њиховим вршњацима.
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Едиција „Приручници за развој каријере“

Практиканти су током година писали брошуре на основу литературе која се налази у Центру 
и на интернету. У току школске 2013/2014 године, заједно са Соњом Шовљански, запосленом 
у Центру и Невеном Марков, лице на програму стручне праксе, завршили су три приручника 
под називима: Каријерне вештине, Активно тражење посла и Истраживање и планирање 
каријере који заједно чине поменуту Едицију.

Индивидуално саветовање

Практиканти који су на студијама психологије раде индивидуално саветовање са студентима 
и дипломцима. Саветовање се односи на развој каријере, помоћ при одлучивању шта даље, 
мотивисање уколико постоје блокаде у учењу, оснаживање дипломаца за активно тражење 
посла и припрема за разговор за посао.
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Како до нас?

Просторије Центра се налазе у Др Илије Ђуричића 3, иза Студентског дома „Слободан Бајић“.

Контакт

E-mail адреса - karijerauns@gmail.com

Број телефона - 021/485-2041

Web - http://www.razvojkarijere.uns.ac.rs/

Пратите нас на:

Facebook page - https://www.facebook.com/razvojkarijere.uns?fref=ts

Twitter - https://twitter.com/CzRKNS

LinkedIn - http://rs.linkedin.com/in/centarzarazvojkarijereuns/

Приредила

Невена Марков
Стручни сарадник за саветовање студената и развој каријере – практикант
Универзитетски центар за развој каријере и саветовање студената
Универзитет у Новом Саду


