
 

Psihološki ugao Q&A 

Centar za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu ovog maja 

organizovao je serijal besplatnih radionica pod nazivom "Psihološki ugao" tokom kojih smo se 

na konstruktivan i bezbedan način bavili nekim važnim psihološkim temama - odlaganjem 

obaveza, motivacijom, anksioznošću i samokritičnošću. 

Narednog četvrtka, 17. juna, CzRK organizuje "Psihološki ugao Q&A" - želimo da vam damo 

priliku da dobijete odgovore na sva pitanja koja ste imali ali niste stigli da postavite. Radionice u 

okviru serijala je vodio Goran Palamarević, sertifikovan terapeut, i on će biti tu da odgovori na 

vaša pitanja u četvrtak, 17. juna u 12 časova. Ukoliko želite da saznate kako prepoznati vlastite 

prednosti i nedostatke, kako razrešiti dileme, biti odgovoran, efikasan, zadovoljan, smiren, 

proaktivan, kako smanjiti anksioznost, kako uspešno privesti studije kraju i ostvariti lične i 

profesionalne ciljeve… pridružite nam se i slobodno pitajte! 

Svoju prijavu i pitanja možete nam poslati popunjavanjem kratkog upitnika najkasnije do 17. 

juna u 9 sati ujutro. http://skr.rs/zswN  

 

Психолошки угао Питања и Одговори 

Центар за развој каријере и саветовање студената Универзитета у Београду овог маја 

организовао је серијал бесплатних радионица под називом "Психолошки угао" током 

којих смо се на конструктиван и безбедан начин бавили неким важним психолошким 

темама - одлагањем обавеза, мотивацијом, анксиозношћу и самокритичношћу. 

Наредног четвртка, 17. јуна, ЦзРК организује "Психолошки угао Q&А" - желимо да вам 

дамо прилику да добијете одговоре на сва питања која сте имали али нисте стигли да 

поставите. Радионице у оквиру серијала је водио Горан Паламаревић, сертификован 

терапеут, и он ће бити ту да одговори на ваша питања у четвртак, 17. јуна у 12 часова. 

Уколико желите да сазнате како препознати властите предности и недостатке, како 

разрешити дилеме, бити одговоран, ефикасан, задовољан, смирен, проактиван, како 

смањити анксиозност, како успешно привести студије крају и остварити личне и 

професионалне циљеве… придружите нам се и слободно питајте! 

Своју пријаву и питања можете нам послати попуњавањем кратког упитника најкасније до 

17. јуна у 9 сати ујутро.  http://skr.rs/zswN 
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