
                                                               

PSIHOLOŠKO SAVJETOVALIŠTE SVEUČILIŠNOG 
SAVJETOVALIŠNOG CENTRA

u suradnji sa

ZAKLADOM SVEUČILIŠTA U RIJECI

raspisuje 

NATJEČAJ

ZA

sudjelovanje na psihoedukativnoj radionici za poticanje razvoja 
prezentacijskih vještina

Natječaj se raspisuje s ciljem odabira 12 studenata. Radionica će se održati u sklopu 
obilježavanja 15. godina djelovanja Psihološkog savjetovališta Sveučilišnog savjetovališnog 
centra 13. studenog 2013. od 18:00 do 20:00 sati u prostoru Sveučilišnog savjetovališnog 
centra.

Rok za podnošenje prijava jest 28. listopada 2013. godine do 23.59 sati.

Konačni rezultati natječaja objavljuju se 4. studenog na mrežnim stranicama Zaklade, a svi 
prijavljeni biti će obaviješteni e-mailom.

Ravnateljica Zaklade      Voditeljica Sveučilišnog savjetovališnog centra

                                                                           
doc. dr. sc. Iva Rinčić                                                           prof. dr. sc. Ivanka Živčić Bećirević                           



Organizatori

U sklopu obilježavanja 15. godina svog djelovanja, Psihološko savjetovalište SSC-a u suradnji sa 

Zakladom Sveučilišta u Rijeci organizira  jednokratnu psihoedukativnu radionicu za poticanje razvoja 

prezentacijskih vještina.

Zašto sudjelovati u radionicama?

Biti student podrazumijeva učestalo prezentiranje sebe i svojih znanja: tijekom nastave od studenata 

se nerijetko očekuje sudjelovanje u raspravama i postavljanje pitanja;  neki kolegiji uključuju izlaganje 

seminara, projekata, istraživanja i drugih oblika samostalnog rada, a polaganje ispita može uključivati i 

usmeno izlaganje naučenog gradiva. Ponekad studenti dobro nauče gradivo, ali zbog loših ili 

nedovoljno razvijenih prezentacijskih vještina dobivaju lošije ocjene na ispitu. Pismeni rad može biti 

vrlo kvalitetno napisan, ali ako dio ocjene nosi i usmeno izlaganje, loša prezentacija može pokvariti 

opći dojam i sniziti ocjenu. Osim toga, bez obzira na struku, većina poslova zahtijeva neki oblik 

prezentacije sebe, struke, proizvoda i sl., što je također jedna od kompetencija koju bi studenti trebali 

steći na studiju. Stoga se može reći da je kvalitetno izlaganje jedna od ključnih vještina za studiranje, 

ali i za brojne druge formalne i neformalne situacije.

Opis aktivnosti

Na radionici o prezentacijskim vještinama sudionici će upoznati pravila izrade kvalitetne powerpoint

prezentacije, odabira i prilagodbe sadržaja izlaganja ciljanoj publici te će saznati neke karakteristike i 

ponašanja dobrog izlagača. Kroz primjere će uvježbavati primjenu pravila kvalitetnog izlaganja te će 

imati priliku održati kratko izlaganje na zadanu temu. 

Voditeljice radionice:

 Ines Jakovčić  - univ.spec. psihološkog savjetovanja; znanstveni novak Odsjeka za psihologiju 

Filozofskoga fakulteta u Rijeci, stručni suradnik u Sveučilišnom savjetovališnom centru s 

višegodišnjim iskustvom u savjetovanju studenata. 

 Blaženka Đulabić, mag. psihologije; psiholog-vježbenik u Psihološkom savjetovalištu 

Sveučilišnog savjetovališnog centra.

Tko se može prijaviti

Prijaviti se mogu studenti Sveučilišta u Rijeci. Veličina grupe ograničena je na 12 sudionika zbog 

specifičnosti načina rada – radionički pristup. 

Vrijeme i mjesto održavanja

Radionica će se održati 13. studenog 2013. godine od 18 do 20 sati, na Građevinskom fakultetu na 

Kampusu na Trsatu (Radmile Matejčić 3) u prostoru Sveučilišnog savjetovališnog centra.

Upute za prijavu

Natječaj je otvoren od 14. do 28. listopada 2013.



Prilikom prijave potrebno je ispuniti prijavni obrazac i poslati na e-mail: zaklada@uniri.hr 

(zaključno do 28. listopada u 23:59h).

Rezultati natječaja biti će objavljeni 4. studenog na mrežnim stranicama Zaklade, a svi prijavljeni bit će 

obaviješteni i e-mailom.

Mjere za zaštitu od mogućeg sukoba interesa

Zaklada Sveučilišta u Rijeci u svom radu slijedi najviše profesionalne i etičke standarde u skladu s 

Etičkim kodeksom Sveučilišta u Rijeci te očekuje da se ti standardi poštuju prilikom provedbe 

djelatnosti podržanih od strane Zaklade.

Tijekom procesa vrednovanja i odabira prijava te u procesu njihove provedbe, svaki oblik 

diskriminacije, uznemiravanja te odstupanja od načela objektivnosti i nepristranosti smatra se 

neprihvatljivim. 

Očekuje se od članova Upravnog odbora i svih osoba uključenih u djelatnosti podupirane od strane 

Zaklade da izbjegavaju svaki oblik sukoba interesa.


