Задовољство нам је да позовемо студенте завршних година техничких дисциплина да се
пријаве за програм под насловом Енглески језик струке – Припрема за пословну
комуникацију. Овај програм је организован у сарадњи Факултета техничких наука
Универзитета у Новом Саду и Америчке амбасаде у Београду.
Програм се састоји из два дела. Током прве две недеље (22. новембар – 2. децембар, 2021.)
студенти ће имати осам онлајн радионица (сваке недеље по четири двочасовне радионице
у касним послеподневним терминима). Студенти који активно учествују у најмање 6
радионица у првом делу, биће укључени у други део програма кога чине једна недеља
консултација са водитељкама програма и завршна недеља током које ће студенти имати
онлајн интервјуе. Најуспешнији студенти ће добити сертификате о завршеном програму.
Све радионице се првенствено баве развојем вештина студената неопходних у радном
окружењу, приликом тражења посла и приликом обављања свакодневних пословних
активности на енглеском језику. Циљ програма је да допринесемо лакшем запошљавању
студената и унапређењу самопоуздања при комуникацији на енглеском језику тако што
ћемо радити на припремању за интервју пре добијања посла, за држање презентација, за
учествовање на пословним састанцима и конференцијским позивима са међународним
тимовима, итд.
Група ће имати до 60 студената техничких дисциплина на завршним годинама студија са
свих универзитета у Србији. Неопходно је да кандидати имају најмање Б2 ниво знања
енглеског језика.
Програм ће водити проф. др Весна Богдановић, ванредни професор и доцент др Драгана
Гак. Обе предају курсеве енглеског језика струке на Факултету техничких наука
Универзитета у Новом Саду.
Све радионице ће се одржавати на енглеском језику преко онлајн платформе Zoom, а сви
материјали ће бити доступни на платформи Canvas.
Све радионице су бесплатне.
Уколико сте заинтересовани, молимо вас да попуните пријаву на следећем линку (LINK za
prijavu) најкасније до 22. октобра. Одабрани кандидати ће бити обавештени до 11.
новембра.
За сва додатна питања, слободно нам се обратите на esp.bridgetoworkplace@gmail.com
Радујемо се сарадњи са вама.
Весна Богдановић и Драгана Гак

It is our pleasure to invite final year students of technical/engineering disciplines to apply for a
program titled ESP – Getting Ready for Work-Related Communication. This program is
organized in collaboration between the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad,
and the US Embassy, Belgrade.
The program consists of two parts. During the first two weeks (November 22 to December 2, 2021)
the students will have eight online workshops (each week four 2-hour long workshops, late
afternoon schedule). For the students who actively participate in at least 6 workshops in the first
part we are organizing the second part with one week of consultations and feedback of the program
moderators and a week of online interviews after which the most successful students will be
awarded certificates.
All workshops focus on developing students’ work-related communication skills essential for job
searching and participating in daily business activities commonly performed in the English
language. Our overall goal is to contribute to students’ employability and communication
confidence by practicing how to prepare for a job interview, give a presentation, participate in
meetings and conference calls, be part of a multicultural team, etc.
We are opening a group for up to 60 students of technical/engineering disciplines currently
studying at universities in Serbia with B2 and above knowledge of the English language.
Program moderators are Vesna Bogdanović, Ph.D., an associate professor in English for Specific
Purposes, and Dragana Gak, Ph.D., an assistant professor in English for Specific Purposes, from
the Faculty of Technical Sciences, University of Novi Sad.
All workshops will be held online, using Zoom and Canvas, and the official language will be
English.
Workshops are free of charge.
If you are interested and would like to apply, please fill in the following Google survey form
(Application link) before October 22, 2021. All accepted candidates will be notified by email until
November 11, 2021.
If you have any questions, feel free to contact us at esp.bridgetoworkplace@gmail.com
We are looking forward to seeing you at the workshops.
Dragana Gak and Vesna Bogdanović

