
 
Soft Skills Academy – Унапреди своје способности! 

 
Soft Skills Academy, семинар личних и професионалних вештина, одржаће се од 13. до 17. 

маја 2014. године, у конференцијским салама Машинског факултета Универзитета у Београду.  
 

Циљ овог Семинара је да омогући студентима свих факултета у Београду да кроз низ 

тренинга унапреде вештине које ће им помоћи у изградњи успешне каријере.  

 

Систем образовања на нашим факултетима пружа квалитетно стручно знање студентима, 

међутим, услед напорног студијског програма, не посвећује се довољно пажње „меким“ 

вештинама, а управо оне дају младим људима предност над конкуренцијом при селекцији за 

посао.  

 

Soft Skills Academy је петодневни догађај који подстиче студенте на рад на сопственом 

усавршавању. Учешће на Семинару ће узети 50 најбољих кандидата са факултета у Београду који 

ће учествовати на тренинзима презентационих и комуникационих вештина, рада у тиму, 

временског планирања, вођења пројеката, решавања конфликата и развијања лидерских вештина. 

Тренинге ће држати међународни сертификовани Истек тренери, представници консултантских 

и ревизорских кућа и компанија са којима сарађујемо. По завршетку Семинара, учесници ће 

добити сертификат потписан од стране организатора и компаније генералног покровитеља 

пројекта.  

 

Велико интересовање младих током четири године одржавања Академије потврдило је 

потребу за догађајем овог типа, који има друштвено корисни карактер и олакшава запошљавање 

младим људима без претходног искуства. Као и до сада, предност при избору учесника ће имати 

друштвено активни студенти завршних година, они који су спремни да стечено знање примене 

на најбољи начин. Семинар је бесплатан за све учеснике.  

 

Студенти заинтересовани за овај семинар ће моћи да се пријаве попуњавањем форме на 

сајту softskillsacademy.rs, почевши од 22. априла до 2. маја.  

 

Удружење студената електротехнике Европе, Истек (ЕЕSTEC), основано је 1986. године 

у Ајндховену (Холандија), са основним циљем да унапреди међународну сарадњу студената, као 

и да им омогући сарадњу са привредом, учешће на такмичењима, стручне праксе и остале видове 

стручног усавршавања. По својој природи, Истек је аполитична, независна, непрофитна 

студентска организација која окупља студенте у 54 локална комитета из 28 европских земаља. 

Истек Локални комитет Београд је пуноправни члан удружења од 2000. године и тренутно је 

један од најорганизованијих и најбројнијих локалних комитета у Европи.  

 

Значај овог пројекта препознали су Универзитет у Београду, Електротехнички факултет 

и Агенција за европске интеграцију и сарадњу са удружењима града Београда. 

http://softskillsacademy.rs/

