
 

 

 
 

Ekonomski fakultet u Osijeku u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, kao i ostalim partnerskim 
institucijama, a na temelju potpisanog Sporazuma o znanstvenoj i stručnoj suradnji, raspisuje 

 
NATJEČAJ - prikupljanje interesa studenata za obavljanje studentske stručne prakse  

 
 

A OPĆI UVJETI NATJEČAJA 
Ekonomski fakultet u Osijeku objavljuje Natječaj za izbor studenata Ekonomskog fakulteta u Osijeku svih 
smjerova sveučilišnog diplomskog studija (1. i 2. studijske godine) kao i studenata koji sudjeluju u 
dodatnom programu edukacije PUMA (svih studijskih godina) za obavljanje studentske stručne prakse u 
akademskoj 2016./2017. godini, ljetni semestar, u trajanju od 2 do 4 radna tjedna (ili dulje) u članicama 
Hrvatske udruge poslodavaca i ostalim partnerskim institucijama. Ekonomski fakultet u Osijeku potpisao je 
21. ožujka 2014. godine Sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca, a 
ovaj Natječaj jedan je od dogovorenih oblika suradnje. Motiv ovog Natječaja je približiti studente poslovnim 
procesima i iskustvima poduzeća iz okruženja kako bi prikupili dodatna, praktična znanja i vještine, ali i 
poduzećima omogućiti priljev novih i svježih ideja kojima studenti raspolažu.  
 

 Studentska stručna praksa dobrovoljan je oblik praktične nastave radi upotpunjavanja teorijskog 
znanja s praktičnim u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Osijeku – Povjerenstva za suradnju s 
gospodarstvom, a koja se izvodi u prihvatnoj organizaciji (trgovačko društvo, javna institucija, jedinica 
regionalne/lokalne samouprave, samostalna djelatnost, neprofitna organizacija i slični pravni oblici) 
kroz radne zadatke vezane uz sveučilišni studij/smjer.  

 Studentska stručna praksa se izvodi u prihvatnoj organizaciji s kojom Ekonomski fakultet u Osijeku 
ima sklopljen ugovor o izvođenju studentske stručne prakse i/ili sporazum o znanstvenoj i stručnoj 
suradnji u čijem je sadržaju definirana mogućnost izvođenja studentske stručne prakse. Popis 
dosadašnjih partnera nalazi se na službenoj web stranici EFOS PRAKSE iako nužno ne znači da će i 
ove godine svi partneri biti u mogućnosti prihvatiti studente na stručnu praksu, a jednako tako 
postoji mogućnost ugovaranja suradnje s dodatnim partnerima.  

 Izvođenje studentske stručne prakse nadziru i ocjenjuju dva mentora: 1) mentor iz prihvatne 
organizacije i 2) mentor s Ekonomskog fakulteta u Osijeku koji je član Povjerenstva za suradnju s 
gospodarstvom.   

 Studentska stručna praksa provodi se u ljetnom semestru tekuće akademske godine u koju je student 
sveučilišnog studija upisan (1. ili 2. godina sveučilišnog diplomskog studija svih studijskih smjerova). 
Studentsku stručnu praksu moguće je organizirati i provoditi i u zimskom semestru tekuće akademske 



 

godine u koju je student sveučilišnog studija upisan ukoliko se ukaže potreba za organiziranjem takve 
prakse.  

 Obveza studenata praktikanata je obaviti studentsku stručnu praksu u trajanju od minimalno 14 
radnih dana, napisati u EFOS INput aplikaciji za studentsku stručnu praksu Izvješće o obavljenoj 
studentskoj stručnoj praksi, a zadaci koje student praktikant obavlja moraju biti u izravnoj vezi sa 
studijskim područjem. Izvješće o obavljenoj studentskoj stručnoj praksi student praktikant dužan je 
dostaviti Povjerenstvu za suradnju s gospodarstvom putem EFOS INput aplikacije najkasnije tjedan 
dana po povratku s prakse. 

 Student praktikant nije ograničen brojem studentskih stručnih praksi na koje će se prijaviti 
(konkurirati), a isto tako nije ograničen brojem studentskih stručnih praksi koje će odraditi tijekom 
svog obrazovanja ukoliko postoji mogućnost kod prihvatne pravne osobe za realizaciju.   

 Student praktikant obavlja studentsku stručnu praksu isključivo u slobodno vrijeme čime ne 
ugrožava svoje obaveze koje proizlaze iz redovnog nastavnog procesa tekuće akademske godine u 
koju je upisan. 

 Prije odlaska na studentsku stručnu praksu i upoznavanja studenata praktikanata s osnovnim 
informacijama vezanim uz prihvatnu pravnu osobu u kojoj će student praktikant obavljati studentsku 
stručnu praksu, Povjerenstvo za suradnju s gospodarstvom izdaje Uputnicu za studentsku stručnu 
praksu koja omogućava prihvatnoj pravnoj osobi utvrđivanje statusa studenata prema 
zakonodavnom tijelu. 

 Potvrdu o obavljenoj studentskoj stručnoj praksi izdaje Ekonomski fakultet u Osijeku, a na potvrdi 
će biti navedeno: 1) ime i prezime studenta, studijska godina i smjer; 2) broj radnih dana/sati trajanja 
studentske stručne prakse; 3) osnovne informacije o prihvatnoj pravnoj osobi; 4) osnovne informacije 
o projektu EFOS praksi.   

 U prosincu 2017. godine bit će organiziran IV. Susret znanosti i gospodarstva na koji će biti pozvani 
svi studenti praktikanti i na kojem će se, u obliku pozvanog predavanja i panel rasprave, diskutirati o 
aktualnoj problematici tržišta mladih i izazova studenata i poslodavaca. 

 
B UVJETI ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ 

1. Studentica/student mora biti polaznik 1. ili 2. godine diplomskog studija ili student koji je ostvario 
pravo besplatnog sudjelovanja u dodatnoj HUP - PUMA edukaciji, neovisno o studijskoj godini na 
Ekonomskom fakultet u Osijeku, a neovisno o izabranom studijskom smjeru.  

2. Prosjek ocjena na preddiplomskom studiju mora biti najmanje 3,0 za studente 1. i 2. godine 
diplomskog studija, a za studente 2. godine diplomskog studija uzimat će se u obzir i prosjek ocjena 
prve studijske godine, ali ne kao eliminacijska kategorija, već prednost u slučaju većeg broja prijava 
na isto praktikantsko mjesto. Ipak, vodit će se računa o što ravnomjernijoj raspodjeli praktikantskih 
mjesta (najprije prema iskazanom interesu studenata u EFOS INput aplikaciji).  Isto tako, neovisno o 
činjenici kako već imamo sve podatke o polaznicima PUMA-e, studenti trebaju ispuniti kriterij 
minimalnog prosjeka ocjena 3,0 neovisno na kojoj su studijskoj godini. 

3. Student mora imati regulirano obvezno zdravstveno osiguranje za vrijeme obavljanja prakse. 
 
  



 

C KRITERIJI ZA IZBOR STUDENTA/STUDENTICE 
 Podudaranost studijskog smjera s potrebama članica Hrvatske udruge poslodavaca i partnerskih 

institucija. 
 Visina prosjeka ocjena studenta. 
 Dodatne aktivnosti studenata tijekom studija. 
 Mjesto prebivališta/boravišta. 

 
D POSTUPAK PRIJAVE 
Studenti se prijavljuju na prvi krug Natječaja upisom u EFOS INput aplikaciju za studentske stručne prakse 
Ekonomskog fakulteta u Osijeku. Prilikom upisa u EFOS INput aplikaciju za studentske stručne prakse 
studenti: 

 upisuju svoje osobne podatke,  
 učitavaju  

- svoj CV (Europass format: Obrazac ) s fotografijom i svim bitnim informacijama 
o dodatnim izvannastavnim aktivnostima,  

- skenirane potvrde (u jednom dokumentu) o izvan-nastavnim aktivnostima,  
- prijepis položenih kolegija i pripadajućih ocjena (Studomat-Studentska 

referada) do trenutka objave Natječaja,  
 upisuju do 5 pravnih osoba u kojima bi htjeli obavljati studentsku stručnu praksu (rangiranjem 

od 1-prvi izbor do 5-zadnji izbor), upisuju željeno mjesto u kojem žele obavljati studentsku 
stručnu praksu (mjesto prebivališta i/ili mjesto boravišta i/ili drugo željeno mjesto) i  

 upisuju željeni termin za obavljanje studentske stručne prakse (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan 
listopad).  

 
Po objavi rezultata Natječaja, studenti će biti informirani o nastavku postupka, a rang lista studenata bit će 
objavljena na službenoj web stranici EFOS PRAKSE. 
 
E OSTALO 
Izabrani studenti dužni su se prije odlaska i po povratku sa studentske prakse pridržavati procedure (o kojoj 
će biti obaviješteni) i javiti se nadležnoj osobi kako bi dobili sve potrebne informacije o studentskoj praksi, 
ali i predali izvješće o obavljenoj stručnoj praksi. Prijavom na Natječaj studenti pristaju da se njihovo ime 
objavi na popisu izabranih kandidata ili na listi čekanja, kao i u promocijske svrhe matične ustanove u 
budućim aktivnostima.  
 
Prvi krug Natječaja otvoren je do 17.04.2017. (uključivo cijeli dan). 
 
U Osijeku, 07.04.2017. 
 

Doc.dr.sc. Nataša Drvenkar 
_______________________ 

Predsjednica povjerenstva za suradnju s gospodarstvom 
Mail: natasad@efos.hr i gospodarstvo@efos.hr 

Web: http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar  
http://www.efos.unios.hr/prakse  

Mob.: +385912244104 

 


