
 
 
 

 
 

Ključne informacije o  
dobrovoljnim studentskim praksama  

 
Ekonomski fakultet u Osijeku pokrenuo je tzv. pilot projekt 
dobrovoljnih studentskih praksi u akademskoj 2013./2014. godini 
kao rezultat formalizirane suradnje s Hrvatskom udrugom 
poslodavaca s kojom je, dugi niz godina ranije, uspješno 
surađivao. Nakon uspostavljene suradnje, održano je 5 Susreta 
znanosti i gospodarstva na kojima se diskutiralo o problematici 
tržišta rada, ali i brojne druge uspješne tematske rasprave. Popis 
partnerskih institucija s formaliziranim suradnjama prelazi 120. Na 
Ekonomskom fakultetu u Osijeku, do akademske 2018./2019. 
godine realizirano je 227 dobrovoljnih studentskih praksi, a 
trenutačno je u postupku praksa za dodatnih 45 studenata. Naš 
je projekt prepoznao HUP dodijelivši nam i posebno priznanje za 
uspješnu provedbu projekta. Studenti i mentori Pravno-
ekonomske klinike obradili su preko 230 slučajeva.  
 

Zbog izvrsnih iskustava, naš primjer je poslužio kao ideja za kreiranje projekta HUP-a i EBRD-a 
"Inicijativa privatnog sektora za mlade", a zbog naših iskustava s HUP-om, projekt se proširio i na 
druge sastavnice Sveučilišta: Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Građevinski fakultet, 
Odjel za matematik. U akademskoj 2018./2019. godini uspostavljena je suradnja  s regionalnim 
koordinatorima 5 županija Regije (županijske razvojne agencije) kako bi praksa bila moguća i iz 
područja strateškog planiranja, regionalnog razvoja i fondova EU. Osim toga, s partnerskim 
institucijama Ekonomski fakultet u Osijeku prijavio je EU projekt upravo kako bi unaprijedio postojeći 
sustav i kvalitetu prakse. U suradnji sa studentima, HUP-om i ostalim partnerima, razvili smo aplikaciju 
za administriranje prakse „EFOS Input“. Detaljnije informacije nalaze se u nastavku.  
 
Dobrovoljna studentska stručna praksa prema studijskoj razini 

Rb 
akademska 

godina 
broj 

praktikanata 

sveučilišni 
preddiplomski 

studij 

1. godina sveučilišnog 
diplomskog studija 

2. godina sveučilišnog 
diplomskog studija 

1 2013./2014. 32 0 0 0 0 32 100% 
2 2014./2015. 62 2 3% 19 31% 41 66% 
3 2015./2016. 47 7 15% 18 38% 22 47% 
4 2016./2017. 41 8 20% 19 46% 14 34% 
5 2017./2018. 45 3 7% 23 51% 19 42% 
6 2018./2019. 45 12 27% 24 53% 9 20% 

Ukupno 272 20 9% 79 35% 128 56% 
* za akademsku 2018./2019. godinu podaci nisu konačni budući je praksa u tijeku.   
 
 
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 
Razvijeno u suradnji s HUP-om 

……………………………………………… 

Kontakt 
informacije 

Sveučilište J.  J. Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku,  
Trg Ljudevita Gaja 7, HR-31000 Osijek, 

Prodekan za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte, 
izv.prof.dr.sc.  Nataša Drvenkar 

Mail: natasa.drvenkar@efos.hr;  Mob: +385912244104 
WEB: http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar/ 

Način organizacije studentske stručne prakse 

Sveučilišni studij 
(Financijski menadžment, 
Marketing, Poduzetnički 

menadžment i 
poduzetništvo, 

Menadžment, Poslovna 
informatika, Ekonomska 

politika i regionalni 
razvitak, Trgovina i 

logistika) 

Studentska stručna praksa dobrovoljan je oblik praktične nastave radi 
upotpunjavanja teorijskog znanja s praktičnim u organizaciji Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku, a koja se izvodi u prihvatnoj pravnoj osobi (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 pravnoj 
osobi s kojom Ekonomski fakultet u Osijeku ima sklopljen sporazum o izvođenju 
studentske stručne prakse i/ili sporazum o znanstvenoj i stručnoj suradnji u čijem 
je sadržaju definirana mogućnost izvođenja studentske stručne prakse, kao i u 
slučajevima specijaliziranih programa razvijenih od strane vanjskih dionika. 
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 
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broj praktikanata sveučilišni preddiplomski studij

1. godina sveučilišnog diplomskog studija 2. godina sveučilišnog diplomskog studija



je student sveučilišnog studija upisan ukoliko se ukaže potreba za organiziranjem 
takve prakse. Studentsku stručnu praksu moguće je organizirati i za studente 
druge i treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija ukoliko se ukaže 
potreba za organiziranjem takve prakse. 

Obaveze, prava i odgovornosti 

Mentorstvo 

Izvođenje studentske stručne prakse nadziru i ocjenjuju dva mentora: 1) mentor 
iz prihvatne organizacije i 2) mentor s Ekonomskog fakulteta u Osijeku, a kojega 
imenuje prodekan za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte ili 
voditelj studentske stručne prakse za studente stručnog studija. Studenti 
praktikanti osigurani su za vrijeme trajanja studentske stručne prakse. 

Obveze studenta 
praktikanta 

Student je za vrijeme studentske stručne prakse dužan poštivati stručna, 
tehnološka i sva druga pravila koja vrijede kod davatelja prakse. Ukoliko poslovna 
praksa zahtijeva, student je dužan potpisati izjavu o tajnosti poslovnih podataka 
pravne osobe. 
1) Sveučilišni studij: Obveza studenata praktikanata je obaviti studentsku 

stručnu praksu u trajanju od minimalno 14 radnih dana, odnosno 80 radnih 
sati u kontinuitetu ili dogovoreno s mentorima, napisati Izvješće o obavljenoj 
studentskoj stručnoj praksi koja je sastavni dio ovog Pravilnika, 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 prodekanu za suradnju s okruženjem, 
međunarodnu suradnju i projekte najkasnije tjedan dana po povratku s 
prakse. 

2) Stručni studij: Obveza studenata praktikanata je obaviti obveznu studentsku 
stručnu praksu u trajanju od minimalno 10 radnih dana, odnosno 75 radnih 
sati u kontinuitetu ili dogovoreno s mentorima, napisati Dnevnik o obavljenoj 
studentskoj stručnoj praksi (Prilog), a zadaci koje student praktikant obavlja 
moraju biti u vezi sa studijskim područjem. 

Obveze mentora 
davatelja prakse 

Po završetku studentske stručne prakse, mentor iz prihvatne pravne osobe 
ispisuje potvrdu da je student obavio praksu te ga vrednuje (ili informira voditelja 
ako student nije poštivao „pravila“ etičnog i profesionalnog ponašanja). Po 
primitku vrednovanja, mentor dobrovoljne studentske stručne prakse ili voditelj 
stručne prakse za studente stručnog studija izdaje Potvrdu o obavljenoj 
studentskoj stručnoj praksi u kojoj su navedeni: 1) osnovni podaci o prihvatnoj 
pravnoj osobi, 2) sažetak radnih zadataka i informacija o mentoru/mentorima, 3) 
vrijeme trajanja prakse. 

Očekivani ishodi prakse 

Cilj prakse 
Usvajanje praktičnih znanja, kompetencija i vještina iz područja studijskog 
usmjerenja, razvijanje osjećaja odgovornosti i timskog rada unutar radnog 
okruženja te osposobljavanje za integriranje teorije i poslovne prakse. 

Očekivani ishodi 
prakse 

sveučilišnog 
studija 

1) Opisati formalne i neformalne aktivnosti unutar pravne osobe te 
usklađenost procesa s radnom dokumentacijom; 

2) Uskladiti aktivnosti (nije mi baš jasno značenje toga) u radu 
multidisciplinarnog tima; 

3) Izučiti i realizirati radne zadatke te prikazati njihove rezultate; 



4) Analizirati okruženje prihvatne organizacije u cilju identifikacije i 
razumijevanja strateških čimbenika koji utječu na sadašnjost i budućnost 
iste; 

5) Analizirati radne procese i davati prijedloge poboljšanja radnih procesa; 

Popis posebnih radnih zadataka za studente sveučilišnog studija 

Financije, 
kontroling, 

računovodstvo 

- Sudjeluje u izradi izvješća za banke i ostale poslovne partnere 
- Sudjeluje u pripremama za zaključivanje ugovora iz domena financija i 

vanjskotrgovinskog poslovanja 
- Sudjeluje u tehničkim poslovima platnog prometa s inozemstvom 
- Sudjeluje u pripremi instrumenata osiguranja plaćanja 
- Sudjeluje u poslovima financijskog planiranja i/ili investicijskog planiranja 

i/ili upravljanja novcem i kratkoročnim vrijednosnicama i/ili kreditnog 
savjetovanja u bankama i/ili upravljanja rizikom i osiguranjem 

- Sudjeluje u provedbi tehničkih poslova u svrhu obavljanja platnog 
prometa (knjigu ulaznih računa, kontrolu terećenja kamata dobavljača, 
bezgotovinskog platnog prometa, izdavanja i primanja instrumenata 
osiguranja plaćanja) 

- Sudjeluje u izradi novčanih tokova, dnevnih/tjednih/mjesečnih/ 
polugodišnjih/godišnjih izvješća iz područja rada 

- Sudjeluje u izradi dijelova godišnjeg financijskog plana poslovanja 
- Izrađuje planske kalkulacije po proizvodima/uslugama na osnovi 

godišnjeg financijskog plana 
- Sudjeluje u izradi ekonomskog dijela investicijskog programa 
- Uz upute mentora, kontira dokumente te sudjeluje u kontroli i usklađenju 

analitičkih i sintetičkih konta financijskog knjigovodstva 
- Sudjeluje u kontroli u sklada evidencija potraživanja i obaveza između 

knjigovodstva kupaca i dobavljača i glavne knjige te ostalih organizacijskih 
dijelova 

- Sudjeluje u izradi plana plaća 
- Sudjeluje u suradnji s vanjskim institucijama 

Marketing, prodaja 

- Prati i procjenjuje trendove u razvoju marketing mixa proizvoda na 
domaćem i izvoznom tržištu 

- Predlaže marketing strategije ili sudjeluje u predlaganju marketing 
strategije novih proizvoda, razrađuje programe i usklađuje djelatnosti na 
projektima uvođenja novih proizvoda 

- Predlaže i/ili sudjeluje u provođenju marketing politike proizvoda, cijena, 
promocije i distribucije 

- Predlaže provođenje aktivnosti vezane uz tržišni položaj proizvoda i/ili 
sudjeluje u procesu 

- Sudjeluje u izradi godišnjih i operativnih planova proizvodnje, te 
usklađivanja provođenje planova s ostalim organizacijskim dijelovima u 
poduzeću 

- Prati proizvod u svim fazama životnog ciklusa proizvoda 
- Provodi aktivnosti istraživanja tržišta manjeg obima, prati aktivnosti 

konkurencije, te predlaže potrebne mjere za učvršćivanje tržišne pozicije 
robne marke 



- Sudjeluje u komunikaciji s medijima, agencijama i drugim dobavljačima 
marketinških usluga 

- Sudjeluje u obuci trgovačkih putnika i unapređivača prodaje 
- Predlaže i prati izvršenje medija strategije i plana propagande 
- Sudjeluje u kreiranju vizualnog identiteta proizvoda/usluga – grafički i 

industrijski dizajn i davanju kreativnih rješenja propagandnih materijala 
- Obavlja poslove pripreme tiska 
- Sudjeluje u procesu ugovaranja, izvješćivanja, organizacije i kontrole 

ugovora o poslovima prodaje 
- Sudjeluje u dogovorima i koordinaciji prodajnih akcija, nagradnih igara i 

ostalih akcija u cilju poboljšanja prodaje na radnom području 
- Prikuplja i prosljeđuje informacije o pojavnostima na tržištu 

Izvoz, Logistika 

 

- Sudjeluje u analizi problema područja vanjskotrgovinskog poslovanja 
poduzeća, a u okviru zakonskih normi i svog djelokruga rada 

- Prati kretanja na inozemnom tržištu sa stanovišta ponude i potražne roba 
- Sudjeluje u procesu davanja prijedloga mentora za izvozne cijene 
- S mentorom prikuplja upite i sudjeluje u izradi ponude za izvoz 
- Prati proces koji uključuje: kontakte s inozemnim kupcima, uvoznicima, 

špediterima, prijevoznicima, carinskom službom, bankom, komorom te 
ostalim organizacijama i institucijama 

- Sudjeluje u digitalno-tehnološkim aspektima trgovine i logistike 
- Sudjeluje u organiziranju otpreme roba i obavlja administrativno-tehničke 

poslove vezane uz otpremu 
- Sudjeluje u kontroli i kompletiranju dokumentacije po svakom 

vanjskotrgovinskom poslu 
- Sudjeluje u rješavanju reklamacije u slučaju kvalitativnog i kvantitativnog 

odstupanja prilikom izvoza 
- Sudjeluje u pripremi izvještaja o realizaciji vanjskotrgovinskih poslova po 

područjima, vrstama roba, zemljama, kupcima i sl. za interne potrebe 
poduzeća i vanjskih institucija 

- Prati konkurenciju na izvoznom tržištu u pogledu cijene, asortimana, 
prodajno-marketinških aktivnosti 

- Prati rad mentora prilikom definiranja i kontrole kompletne kalkulacije 
cijene proizvoda od izvozne cijene preko cijene i kalkulacije 
distributera/naše tvrtke, veleprodajne cijene na tržištu do maloprodajne 
cijene na polici 

- Sudjeluje prilikom izrade plana prodaje i proizvodnje 

Nabava 

 

- Prati kretanja na domaćem i inozemnom tržištu sa stanovišta ponude i 
potražnje roba 

- Sudjeluje u prikupljanju upita i prati mentora prilikom izrade narudžbe za 
nabavu materijala potrebnih u proizvodnji 

- Sudjeluje u kontaktiranju inozemnih kupaca, uvoznika, špeditera, 
prijevoznika, carinske službe, banaka, komora, te ostalih organizacija i 
institucija 

- Sudjeluje u kontroli kompletiranju dokumentacije po svakom 
vanjskotrgovinskom poslu 



- Vrši istraživanja tržišta i potragu za potencijalnim alternativnim 
dobavljačima za sirovine i ambalažu 

- Sudjeluje u pripremi izvještaja o realizaciji vanjskotrgovinskih poslova po 
područjima, vrstama roba, zemljama, kupcima i sl. za interne potrebe 
poduzeća i vanjskih institucija 

- Sudjeluje u organiziranju dopreme robe i obavlja administrativno-tehničke 
poslove vezane uz dopremu 

- Sudjeluje u kontroli uvozne dokumentacije po svakom uvoznom poslu, te 
s mentorom izvodi njegovu konačnu kalkulaciju 

Poslovna 
informatika, 
Informatika - 
Aplikacijsko 

programiranje 

 

- Proširuje i produbljuje znanja o poslovnim informacijskim sustavima, 
novim i postojećim informacijsko komunikacijskim tehnologijama  i 
upoznaje se s novim metodama i alatima za kreiranje poslovnog softvera 

- Stječe kompetencije za upravljanje složenim informacijskim sustavima, za 
projektiranje i upravljanje računalnih mreža, stvaranje suvremenih 
upravljačkih informacijskih sustava temeljenih na novoj poslovnoj 
inteligenciji te primjeni elektroničkog poslovanja 

- Sudjeluje s organizatorima projekata na definiranju novih projekata 
- Sudjeluje u planiranju razvoja programa, izrađuje složene programe, 

razrađuje načine rada programa 
- Sudjeluje u razradi metoda obrade podataka 
- Izvješćuje organizatore projekata o završenim poslovima na 

programiranju 
- Sudjeluje u izradi programske dokumentacije 

Kadrovi, 

Informacijski 
centri 

 

- Sudjeluje u organizaciji obrazovanja i osposobljavanja zaposlenika 
- S mentorom surađuje na identifikaciji potreba tvrtke za obrazovanjem na 

području tehnologije i upravljanja, razvija edukacijske programe na 
temelju iskazanih potreba, kroz razvoj vlastitih programa ili traženje 
odgovarajućeg vanjskog partnera 

- Sudjeluje u poslovima business intelligence-a 
- Sudjeluje u organizaciji prevođenja stručnih tekstova i korespondencije 
- Sudjeluje u praćenju radnog zakonodavstva i procedura vezanih uz radno 

zakonodavstvo 
- Sudjeluje u izradi odgovarajućih analiza i dokumenata iz područja rada 

Projekti 

 

- Analizira postojeću organizaciju rada, radnih tokova, dokumenata i 
informacija 

- Obrađuje i analizira snimljeno stanje, s mentorom izrađuje prijedloge 
novih ili poboljšanih organizacijskih rješenja 

- Sudjeluje s mentorom u obuhvatnom procesu prijave na natječaje i 
prikupljanja potrebne dokumentacije za prijavu na natječaje 

- Analizira dostupne natječaje i mogućnosti za financiranje projekata 
- Sudjeluje u izradi odgovarajućih dijelova natječajne dokumentacije 
- Sudjeluje u provođenju dogovorenih mjera organizacije projekta 
- Sudjeluje u nadzoru u mjerama osiguranja podataka od zlouporabe, 

nenamjenske uporabe, otuđenja ili uništenja 
- Sudjeluje u praćenju uvedenih organizacijskih rješenja, te njihovo 

usklađivanje sa zakonskim i internim propisima 



- S mentorom obavlja nadzor nad uvedenom organizacijom, 
dokumentacijom i informacijama sa stajališta njihove funkcionalnosti i 
djelotvornosti 

Razvoju radnih 
zadataka 

doprinijeli su:  

Ivan Sarić, dipl.iur., Hrvatska udruga poslodavaca; Doc.dr.sc. Blaženka Hadrović 
Zekić, voditeljica-mentorica studentskih stručnih praksi za studente stručnog 
studija (računovodstvo i trgovina); izv.prof.dr.sc. Marijana Zekić Sušac, članica-
mentorica Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom (IT sektor); izv.prof.dr.sc. 
Dubravka Pekanov Starčević, članica Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom 
(financijsko računovodstvo, bankarstvo); doc.dr.sc. Anamarija Delić, članica 
Povjerenstva za suradnju s gospodarstvom (Pravno-ekonomska klinika); prof.dr.sc. 
Đula Borozan, pridruženi član za ekonomsku politiku i regionalni razvoj; 
izv.prof.dr.sc. Davor Dujak pridruženi član za područje trgovine i logistike; 
izv.prof.dr.sc. Domagoj Sajter, pridruženi član za područje financija, izv.prof.dr.sc. 
Antun Biloš i doc.dr.sc. Ivan Kelić, pridruženi članovi za e-marketing; 

 

………………… 

 

Izv.prof.dr.sc. Nataša Drvenkar 
Prodekanica za suradnju s okruženjem, međunarodnu suradnju i projekte 

Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Ekonomski fakultet u Osijeku 
 Trg Ljudevita Gaja 7, HR-31000 Osijek 

tel.: +38531224400  
mob.: +385912244104 / +38598608022 

 web. http://www.efos.unios.hr/ndrvenkar  
 


