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ИИЗЗРРААДДАА  ИИ  ИИЗЗЛЛААГГААЊЊЕЕ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЈЈССККИИХХ  ППРРЕЕЗЗЕЕННТТААЦЦИИЈЈАА    
ИИ  ККООННФФЕЕРРЕЕННЦЦИИЈЈССККИИХХ  ППООССТТЕЕРРАА  ННАА  ЕЕННГГЛЛЕЕССККООММ  ЈЈЕЕЗЗИИККУУ   

5. мај 2023., од 9-1730h, МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ БЕОГРАД  
 

РУКОВОДИЛАЦ СЕМИНАРА:  ннаассттааввнниикк    ББииљљааннаа  ВВууккччееввиићћ  ЛЛааццккооввиићћ,,  
Медицински факултет Универзитета у Београду, Катедра хуманистичких наука 

 
 

О СЕМИНАРУ: Програм је осмишљен као радионица током које ће се учесници, кроз излагања предавача, 
интерактивни рад, дискусије и практични рад на конкретном пројекту, детаљно упознати са правилима израде 
конференцијске презентације и конференцијског постера, али и са правилима усменог излагања ових видова 
представљања научних, стручних и истраживачких сазнања и резултата. Полазници ће имати прилику и да се 
упознају са најчешћим грешкама и «замкама» у изради конференцијских презентација и постер презентација као 
и са најчешћим потешкоћама на које могу наићи, те са успешним техникама да се овакве потешкоће и грешке 
избегну. Такође, полазници ће имати прилику да се упознају са успешним техникама усменог излагања и 
интеракције са публиком. Радионица је осмишљена тако да се са сваким од наведених аспеката учесници прво 
упознају, потом да о њима продискутују, траже појашњења и одговоре на питања, а да затим кроз задатке и 
коначни пројекат савладају правила и технике израде и излагања конференцијске презентације, односно постера. 
Радионица је усмерена на савладавање техника и правила, и уопште (која се односе на израду и излагање 
презентација и постера на било којем језику), али и оних специфичних за енглески језик. Радионица се у целости 
одиграва на енглеском језику. Полазници завршавају радионицу са једним завршеним пробним пројектом (који су 
сами израдили, уз подршку и помоћ предавача) током чије израде практично савладавају и испробавају научена 
правила и технике. На крају радионице, учесници излажу односно представљају свој пројекат, чиме практично 
савладавају и аспекат усменог представљања својег пројекта. Након излагања полазници добијају повратну 
информацију и од предавача, али и од осталих полазника. Семинар се завршава тестирањем усвојеног знања, 
евалуацијом програма и групном дискусијом. 

ЦИЉ СЕМИНАРА је упознавање са следећим аспектима конференцијске прзентације односно конференцијског 
постера (уопште узев и на енглеском језику): правилима израде конференцијске презентације; правилима 
усменог излагања конференцијске презентације; правилима израде конференцијског постера и његовог успешног 
презентовања; најчешћим грешкама и потешкоћама при изради односно при (усменом) излагању 
конференцијских презентација и постера; као и упознавање са корисним техникама успешног усменог излагања. 

МЕТОДЕ РАДА: предавања, практичне вежбе, рад у малој групи, пројекат-орјентисано учење, дискусија 

ПРЕДАВАЧИ: Наставник Биљана Вукчевић Лацковић, Проф. др Софија Мићић Кандијаш, Доц. др Данка Синадиновић 

ПРОФИЛ СЛУШАЛАЦА: лекари, стоматолози, фармацеути, биохемичари, медицинске сестре, здравствени техничари  

БРОЈ ПОЛАЗНИКА: 50 

ТРОШКОВИ ЕДУКАЦИЈЕ: 6.000,00 динара 
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ННН ААА ППП ООО МММ ЕЕЕ ННН ААА    
ПППРРРИИИЈЈЈАААВВВУУУ    ЗЗЗААА   СССЕЕЕМММИИИНННАААРРР   ЈЈЈЕЕЕ    ПППОООТТТРРРЕЕЕБББНННООО   ИИИЗЗЗВВВРРРШШШИИИТТТИИИ   ДДДООО   222777...   AAAПППРРРИИИЛЛЛААА   222000222333...   

 

  

ООССТТААЛЛАА  ООББААВВЕЕШШТТЕЕЊЊАА::  
  

  

  ППРРИИЈЈААВВЉЉИИВВААЊЊЕЕ  ЗЗАА  ССЕЕММИИННААРР  ЈЕ ОБАВЕЗНО  
И ВРШИ СЕ ЦЕНТРУ ЗА КОНТИНУИРАНУ МЕДИЦИНСКУ ЕДУКАЦИЈУ   

ЕЕ--MMAAIILL::  kkoonnttiinnuuiirraannaaeedduukkaacciijjaa@@mmeedd..bbgg..aacc..rrss  ИИЛЛИИ  ННАА  ТТЕЕЛЛЕЕФФООННЕЕ  3366  3366  336633  ИИ  3366  3366  336644  
  

 ТТРРООШШККООВВИИ  ЕЕДДУУККААЦЦИИЈЈЕЕ СЕ УПЛАЋУЈУ НА ТЕКУЋИ РАЧУН МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  

840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ RRPP  ––  662211//11--774422112211 

 ФФИИННААННССИИЈЈССККАА  ССЛЛУУЖЖББАА МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ  - ФАКС 011 36 36 314 

mailto:kontinuiranaedukacija@med.bg.ac.rs
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 ИЗДАВАЊЕ РАЧУНА ЗА ТРОШКОВЕ ЕДУКАЦИЈЕ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН И ФАКС - 36 36 317 

 ИНФОРМАЦИЈЕ О ПРИСТИГЛИМ УПЛАТАМА ЗА ЕДУКАЦИЈУ - КОНТАКТ ТЕЛЕФОН - 36 36 306  

ПИБ Медицинског факултета у Београду: 100221404 
  

***   ППООТТВВРРДДАА О ИЗВРШЕНОЈ УПЛАТИ СЕ ПРЕДАЈЕ ПРИЛИКОМ РЕГИСТРАЦИЈЕ ***  
 

 

 
 

 

 
 

ПРОГРАМ 

ИИИЗЗЗРРРАААДДДААА   ИИИ   ИИИЗЗЗЛЛЛАААГГГАААЊЊЊЕЕЕ   КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИЈЈЈСССКККИИИХХХ   ПППРРРЕЕЕЗЗЗЕЕЕНННТТТАААЦЦЦИИИЈЈЈААА      

ИИИ   КККОООНННФФФЕЕЕРРРЕЕЕНННЦЦЦИИИЈЈЈСССКККИИИХХХ   ПППОООСССТТТЕЕЕРРРААА   НННААА   ЕЕЕНННГГГЛЛЛЕЕЕСССКККОООМММ   ЈЈЈЕЕЕЗЗЗИИИКККУУУ    

5. МАЈ 2023. 

9:00 – 9:45  

Правила и технике израде конференцијских презентација и 
постера; честе грешке и омашке 
(Rules/dos and don’ts and techniques of designing and 
structuring conference presentations and posters) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 

9:45 – 10:30 

Правила усменог презентовања, конференцијских 
презентација и постера; честе грешке и омашке 
(Rules/dos and don’ts of delivering conference presentations 
and posters; most common mistakes and fails) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 

10:30 – 11:00 Пауза  

11:00 – 12:30 

Пројекат: израда конференцијских постера и презентација 
од стране учесника уз помоћ и надзор предавача  
(Project: designing conference presentations and posters; 
project carried out by participants with the assistance and 
guidance from the facilitators) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 
+ 

проф. др Софија Мићић Кандијаш 
+ 

доц. др Данка Синадиновић 

12:30 – 13:15 Пауза  

13:15 – 14:45  

Пројекат - наставак: израда конференцијских постера и 
презентација од стране учесника уз помоћ и надзор 
предавача  
(Project - continued: designing conference presentations and 
posters; project carried out by participants with the assistance 
and guidance from the facilitators) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 
+ 

проф. др Софија Мићић Кандијаш 
+ 

доц. др Данка Синадиновић 
 

14:45 – 15:00  Пауза  

15:00 – 16:30  

Представљање радова уз структуиране повратне 
информације од стране предавача и осталих учесника 
(Presenting the projects with structured feedback from the 
facilitators and participants)   

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 
+ 

проф. др Софија Мићић Кандијаш 
+ 

доц. др Данка Синадиновић 

16:30 – 17:00 Тест наставник Биљана Вукчевић Лацковић 

17:00 – 17:10 
Евалуација  
(Evaluations) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 

17:10 – 17:30 
Закључци и дискусија 
(Conclusions and discussion ) 

наставник Биљана Вукчевић Лацковић 
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