Упознајте вође радионица Првог семинара студената докторских студија ...
Драгана Столић вођа радионице „Обликовање докторске дисертације и процедура
прегледа и оцене“ и „Коришћење библиографских података“ је дипломирала,
магистрирала и докторирала на Филолошком факултету Универзитета у Београду. У
Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ ради у Одељењу за научне
информације и едукацију као информатор саветник. Учествује у припреми и
реализацији различитих семинара и обука о коришћењу електронских извора,
претраживању електронских часописа и књига доступних преко КоБСОН-а, различитим
сервисима и алатима за истраживаче, вредновању научноистраживачког рада и сл.
Учествовала је у успостављању Дигиталног репозиторијума PHAIDRA, у којем се од 2012.
године депонују дисертације брањене на Универзитету у Београду. Аутор је више
пројеката од којих су неки подржани од стране Министарства културе и информисања
као што су: „Дигитализација докторских дисертација одбрањених до 1941. године“
(2014.), или “Српска књижевна критика“ (2018. и 2019.).
Александар Радаковић вођа радионице „Праћење и мерење научних разултата“ је
завршио основне и мастер студије из филозофије на Католичком универзитету Лувен, Белгија
и докторске студије на Универзитету у Окланду, Нови Зеланд. Радио је као асистент и
предавач на предметима из области политичке филозофије и филозофије права, и као
руководилац универзитетског пројекта мерења научних резултата у оквиру националног
институционалног финансирања на Новом Зеланду. Тренутно ради на пројекту успостављања
јединственог научно-информационог система за Републику Србију који обухвата сарадњу
између Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Канцеларије за ИТ и еУправу и
Кабинет Председнице Владе.
Бранислава Мајсторовић вођа радионице „Мотивација и прокрастинација“ се након
дугогодишњег искуства у области маркетинга и продаји, преоријентисала на пружање
подршке појединцима и тимовима у остварењу професионалних и личних циљева.
Увек у току са актуелним трендовима, Бранислава ће вас изнова изненадити свежином
идеја за унапређење пословања и стратегијама за остварење циљева. Харизматична и
препознатљива по причама које се дуго памте, Бранислава са лакоћом води клијенте
кроз процесе дешифровања и репрограмирања себе на потпуно аутентичан начин. У
процесу coaching-a користи индивидуалан приступ и својим јединственим техникама им
помаже да постану најбоља верзија себе, истичући да “све док се за нешто чврсто
држимо – ми ограничавамо; тек када пустимо – почиње раст.” Остварење личних
циљева и пословног успеха, међуљудски односи и превазилажење ограничавајућих
уверења – само су неке од тема које обрађује у сесијама са клијентима.
Бранислава је посвећена мајка и партнер, полу-маратонац и жена која воли изазове!
Mожете je контактирати на: branislava.majstorovic@coachingserbia.com

