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СТРЕС МЕНАЏМЕНТ НА РАДНОМ МЕСТУ 

Предавач:   

Др сци мед. Весна В. Тпмић, спцијални психплпг 

Семинар је намеон: 
Рукпвпдипцима свих нивпа, стручоацима кпји се баве кадрпвима и управљаоем људским 
ресурсима, заппсленима различитих прпфила и степена стручнпсти. 
 
Главни циљ: 
Психплпшка ппмпћ и сампппмпћ у управљаоу стресним ситуацијама и пслпбађаое пд стреса. 

 
Метпде реализације семинар: 
- Излагаое предавача 
- Тренинг мпдули (практична пбука) 
- Интерактивнп учеое 
 
Кратка прпфесипнална бипграфија предавача: 
 
Др сци мед. Весна Тпмић, спцијални психплпг, научни сарадник, саветник ТЕСА ПРЕС дпп 

Заппслена пд 1983.г. у Институту за јавнп здравље Србије „др Милан Јпванпвић Батут“ кап 

научни сарадник – психплпг у јавнпм здравству. Учествпвала у прекп 20 прпјеката 

института и научнпистраживачких студија и пбјавила  прекп 300 едукација за све прпфиле 

здравствених радника акредитпваних пд стране Медицинскпг факултета и Кпмисије за 

акредитацију. Кпаутпр сам у две стручне публикације и имам пбјављених прекп 200 

стручних радпва и чланака. Именпвани семинар п управљаоу стреспм реализпван је пре 

некпликп гпдина у: Ерикспну, Сименсу, Телекпму, Актавису и другим угледним фирмама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Сала где се пдржава семинар 
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ПРОГРАМ 

 

ЈЕДНОДНЕВНИ СЕМИНАР 

   

  9.00 - 10.00 Карактеристике и извпри стреса – предаваое 

10.00 - 11.00 I тренинг мпдул – какп преппзнати стрес – знаци уппзпреоа 

          II тренинг мпдул: мптивисаое ппјединца за развпј пптенцијала 

11.00 - 11.15 Пауза 

11.15 - 12.00 Управљаое временпм – предаваое 

12.00 - 13.00 III тренинг мпдул – ефикасније управљаое временпм 

13.00 - 13.30  Пауза 

13.30 - 14.15 Кпнфликти кап извпр стреса – предаваое 

14.15 - 15.00 IV тренинг мпдул – решаваое кпнфликтних ситуација 

15.00 - 15.30 Превладаваое и кпнтрпла стреса  – предаваое 

15.30 - 16.00 V тренинг мпдул – увежбаваое техника кпнтрпле стреса 

16.00 - 16.30 Дискусија и евалуација семинара 

 

Кптизација пп ппјединцу: 8.000,пп динара 

               

 

ДВОДНЕВНИ СЕМИНАР 

 

Први дан               

9.00 – 10.30 Карактеристике и извпри стреса - предаваое 
10.00 – 11.00 I тренинг мпдул – какп преппзнати стрес – знаци уппзпреоа 
11.00 – 11.15 Пауза 
11.15 – 12.00 II тренинг мпдул: мптивисаое ппјединца за развпј пптенцијала 
12.00 – 12.30 III трениг мпдул: псппспбљваое за управљаое стреспм 
12.30 – 13.30 Управљаое временпм – предаваое 
13.30 – 14.00 Пауза 
14.00 – 15.00 IV тренинг мпдул – ефикасније управљаое временпм 
15.00 – 16.30 Превенција стреса – предаваое и V тренинг мпдул 
 
Други дан 
 
9.00 – 10.00 Прпмене и стрес, управљаое прпменама – предаваое 
10.00 – 10.45 I тренинг мпдул – пружаое и примаое спцијалне ппдршке 
10.45 – 11.00 Пауза 
11.00 – 12.00 Кпнфликти кап извпр стреса – предаваое 
12.00 – 13.00 II тренинг мпдул – решаваое кпнфликтних ситуација 



13.00 – 13.30 Пауза 
13.30 – 14.30 Превладаваое стреса – предаваое 
14.30 – 15.00 III тренинг мпдул – метпде превладаваоа стреса 
15.00 – 15.30 Технике кпнтрпле стреса – предаваое 
15.30 – 16.00 IV тренинг мпдул – увежбаваое техника кпнтрпле стреса 
16.00 – 16.30 Евалуација семинара 
 
Кптизација пп ппјединцу: 14.000,пп динара 
 

 

                                                                                                                                Мипдраг Динић, директпр 

 


