
 

 

 
 
 

Kratko izvješće Povjerenstva za studentske stručne prakse za ak. 2016./2017. godinu 

 
Iako brojni primjeri suradnje postoje dugi niz godina, formalni temelj suradnje znanosti i gospodarstva ostvaren je u  
akademskoj 2014./2015. godini kada se tradicionalno dobra suradnja Ekonomskog fakulteta i Hrvatske udruge 
poslodavaca podigla na još značajniju razinu – potpisivanje Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji. Ova suradnja 
pokrenula je niz ostalih suradnji s gospodarstvom iz okruženja. Nakon potpisivanja Sporazuma s HUP-om, odmah je 
uslijedila realizacija prvog zajedničkog projekta. Riječ je o projektu osmišljenom za studente diplomskog sveučilišnog 
studija, svih smjerova, kako bi studenti imali priliku ostvariti pravo na odrađivanje studentske prakse u nekoj od članica 
HUP-a, ali i ostalim poslovnim subjektima koji su zainteresirani za ovakav oblik suradnje, prije samog „izlaska na 
tržište rada“. "Svježe", poletne i često inovativne ideje i pristupi naših motiviranih studenata – a moramo istaknuti 
kako se radi o studentima koji se sami, na dobrovoljnoj osnovi, putem javnog natječaja, kandidiraju za pravo na 
stručnu praksu, uistinu mogu pomoći zainteresiranim poduzećima u trenutačnim i budućim poslovnim izazovima, a 
bogato poslovno iskustvo zasigurno je od presudnog značaja za razvoj karijera i "doticaj s realnošću" naših studenata. 
U akademskoj 2013./2014. godini ukupno je sudjelovalo 16 članica HUP-a iz 5 županija naše Regije i 30 studenata je 
prošlo dodatnu, dobrovoljnu ljetnu edukaciju putem studentskih stručnih praksi. O važnosti i prepoznatljivosti ovog 
projekta dovoljno govori činjenica kako je u drugoj generaciji studentskih stručnih praksi (ak. 2014./2015.) ukupno 
sudjelovalo 35 članica HUP-a iz 5 županija naše Regije i čak 66 studenata.  
 
Treću godinu za redom, u ak. 2015./2016. godini, te tekućoj ak. 2016./2017. godini Ekonomski fakultet u Osijeku, 
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, organizirao je dobrovoljne studentske stručne prakse u članicama Hrvatske 
udruge poslodavaca, ali i ostalim gospodarskim subjektima/institucijama s kojima smo sklopili suradnju. Ukupno je 51 
student ostvario svoju dobrovoljnu studentsku stručnu praksu (ili ju još ostvaruje) kroz organizaciju Povjerenstva. Ipak, 
ova brojka nije jedini kriterij koji potvrđuje uspješnost – po završetku praksi, već je bilo ponuđenih 15 radnih mjesta  
za studente upravo kod poslodavaca kod kojih su pohađali praksu, a brojni studenti su dobili osobnu preporuku 
poslodavca za buduće zapošljavanje. 
 
Od ak. 2016./2017. godine, Ekonomski fakultet u Osijeku član je programa HUP-a i EBRD-a „Inicijativa za mlade“ 
kroz koju se intenziviraju aktivnosti vezane uz studentske stručne prakse i na nacionalnoj razini.  
 
Aktivnosti koje je provodilo naše Povjerenstvo do ljenjeg semestra 2016./2017. godini moglo bi se sumirati na sljedeći 
način: 

 Organiziran je III. Susret znanosti i gospodarstva s panel raspravom „Izazovi mladih na tržištu rada – vizija 
Slavonije, Baranje i Srijema, 08.12.2016. godine kako bi se potaknula rasprava oko uzroka i i posljedica 
sveprisutnog velikog jaza između poslovne i akademske zajednice, problema na tržištu rada i, u konačnici, 
potaknula razmišljanja oko mogućih pravaca budućeg djelovanja;  
 

 U sklopu II. Znanstvenog foruma organizirano je potpisivanje Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji 
između Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Hrvatske gospodarske komore, 26.rujna 2016. godine (1 studentica 



 

diplomskog sveučilišnog studija upućena je na praksu u HGK Zagreb upravo putem ove suradnje); 
 

 U suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, a našem partnerskom projektu i suradnji s Pravnim 
fakultetom u Osijeku – Pravno-ekonomska klinika, dogovorene su aktivnosti oko suradnje i intenziviranja 
studentskog praktičnog rada upravo preko Klinike u suradnji s Komorom; 
 

 Potpisan je Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. (UniCredit Group) kako 
bi naši studenti mogli sudjelovati u programu plaćene studentske stručne prakse Zaba Banking Academy u 
trajanju od 6 mjeseci (trenutačno su 2 studentice s diplomskog studija upućene na praksu kroz ovaj program);  
 

 Ukupno 48 studenata (koji su dovršili proces predaje Izvještaja) kod 31 partnerske institucije (sveučilišnog 
diplomskog studija i preddiplomskog studija koji su ispunili uvjete i sudjeluju u programu PUMA -EFOS-HUP) 
obavilo je studentsku stručnu praksu u 4 županije naše Regije u ljetnjim mjesecima 2016. godine u trajanju od 
2 do 4 tjedna.  

o Popis partnerskih institucija:  
Inchoo d.o.o., Grad Osijek, Akcepta računovodstveni servis, Vodovod-Osijek d.o.o., BAZ 
knjigovodstveni servis, Kreditna banka Zagreb, Slagalica, Regionalna razvojna agencija OBŽ, Saponia 
d.d., HF Belišće d.o.o., Meggle Hrvatska d.o.o., Našicecement d.d., Remix d.o.o., Agencija Arios, Belje 
d.d., DM Računovodstvo j.d.o.o., Rimac d.o.o., Carta d.o.o., Osijek-Koteks d.d., Agrofructus d.o.o., 
Mako d.o.o., Panturist d.d., Romors Commerce d.o.o., Žito d.o.o., Meritus d.o.o., Dilj do.o., PPD 
d.o.o., Suk-Šped d.o.o., Veterinarska stanica Vukovar d.o.o, Pučko otvoreno učilište Auto Centar 
Nova Gradiška, Spin Valis d.o.o.; 
 

 Uspostavljena je aplikacija za studentske stručne prakse u suradnji s Inchoo d.o.o. kako bi se omogućila 
platforma za cjelokupni proces organiziranja, provođenja i evoluiranja procesa studentskih stručnih praksi. 
Ova aplikacija ujedno će poslužiti kao EFOS baza za praćenje razvoja karijera studenata.  
 

 Nastavljena je aktivnost nagrađivanja najuspješnijih studenata (15 godišnje, proteklih 10 godina) druge 
godine sveučilišnog preddiplomskog studija kroz EFOS-HUP suradnju, a u sklopu HUP-ovog PUMA programa; 
 

 U suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Osijek, organizirana je edukacija o stjecanju poslovnih 
vještina potrebnih za zapošljavanje za studenata koji se upućuju na dobrovoljnu studentsku stručnu praksu s 
partnerskim institucijama; 

 
U tekućoj akademskoj 2016./2017. godini Povjerenstvo planira uputiti prijedlog koji će biti prvi korak ka ozbiljnijem 
razmatranju trebaju li studentske stručne prakse postati sastavni dio nastavnog plana i programa u budućim 
razdobljima (izborni kolegij vrednovan ECTS bodovima) i time osigurati snažnu konkurentsku poziciju Ekonomskom 
fakultetu u Osijeku u okruženju.  
 
U nadi kako će četvrta godina studentskih stručnih praksi, u ak. 2016./2017. godini, rezultirati novim suradnjama, 
zanimljivim i korisnim programima i aktivnostima, srdačno Vas pozdravljamo! 
 
S osobitim poštovanjem,  
 

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar 
_______________________ 
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