
 

 

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) позива средњошколце на 
Кретивне радионице 

 

Попут креативних радионица које су организоване и претходних година, и ове године предавачи 
Факултета за примењени менаџмент, економију и финансије (МЕФ) реализују креативно 
такмичење.  

С обзиром на утиске поводом претходно одржаних радионица, принцип едукације оваквим 
садржајем ваннаставних активности, а у складу с потребама савременог окружења показао се 
изузетно успешним, те је ове године такав програм формиран као такмичење.  

За разлику од предходних година концепт радионица је због разумевања ситуације и жеље да 
дамо допринос у едукацији ученика пребачен у ОNLINE верзију. 

Радионице су: 

Python програмски језик- Python је програмски језик чија је примена широко распострањена.  

Python би требало међу првима савладати – то је вишенаменски скриптни програмски језик.  

Већ одавно је познато да програмери спадају у најплаћеније и најтраженије ИТ стручњаке у свету. 

ПРИЈАВЕ НА ЛИНКУ- https://mef.edu.rs/obavestenja/blog/python-radionica-2020 

Adobe Photoshop Tutorial & Workshop- Photoshop је графички програм који вам омогућава да 
искажете креативност и маштовитост, да се визуелно и графички изразите, али и да се забавите 
кроз обрађивање, уређивање и дизајнирање слика и фотографија или цртање и креирање разних 
садржаја. 

Користе га многи стручњаци, попут графичких дизајнера, који стварају дигиталне         уметничке 
слике, рекламе, као и комплетан корпоративни имиџ и модне фотографије. 

У овом туторијал показаћемо ученицима поступак једне фото манипулације и помоћи да сами 
ураде једну. 

ПРИЈАВЕ НА ЛИНКУ https://mef.edu.rs/radionice/photoshop 

https://mef.edu.rs/obavestenja/blog/python-radionica-2020
https://mef.edu.rs/radionice/photoshop


Креативна маркетинг стратегија- С обзиром на значај маркетинга у савременом пословном 
свету, као и претходних година на МЕФ-у, сви заинтересовани имају могућност да се нађу у улози 
маркетинг менаџера који ће, у овом случају, решити проблем једне фирме. 

ПРИЈАВЕ НА ЛИНКУ https://mef.edu.rs/radionice/marketing 

 

Пријаве за такмичење су отворене. 

Радове је потребно доставити до 18.12.2020. на мејл kreativnaradionca@mef.edu.rs 

Тимови имају од 3 до 5 чланова. (радионице Python i Photoshop се раде индивидуално) 

Путем наведеног мејла могу се заказати консултације на МЕФ факултету. 

Концепт је намењен матурантима. 

Учествовање је бесплатно, а најбоље очекују награде 

НАГРАДЕ: 

I награда: Могућност остварења попуста од 350 € на школарину прве године студија. 

II награда: Могућност остварења попуста од 250 € на школарину прве године студија. 

III награда: Могућност остварења попуста од 200 € на школарину прве године студија.   

 

Контакт особе за додатне информације: Немања Стојковић МА +381637009392 и  Жељко Ондрик 
МА +381628992666 
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