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Odjel za matematiku Sveučilišta J.J. Strossmayera postao je partnerska ustanova u sklopu 

projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, 

u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj, a koja će: 

•         omogućiti studentima kvalitetne studentske prakse u uspješnim tvrtkama u skladu s 
priznatim međunarodnim standardima 
•         poticati suradnju poslodavaca i obrazovnih institucija kako bi se unaprijedile vještine i 
znanja studenata tijekom obrazovanja 
•         omogućiti  poslodavcima  pristup još većoj bazi talenata i potencijalnih zaposlenika.  

U Inicijativu se do sada uključilo preko 120 poslodavaca, velikih kompanija i srednjih i malih 

tvrtki, te je dogovoreno 600 mjesta za studentsku praksu. Prijave ostaju otvorene, te se očekuje 

daljnje uključivanje zainteresiranih poslodavaca koji će preko Inicijative studentima nuditi 

praksu i vrijedno radno iskustvo. 

Studenti će moći, pomoću AAI@EduHr logina, pristupiti portalu INICIJATIVA ZA MLADE gdje 

će imati pristup otvorenim stručnim praksama tvrtki u različitim sektorima gospodarstva, te će 

se moći prijaviti na praksu izravno poslodavcu. Poslodavac će, nakon provedene selekcije, 

izabrati najboljeg kandidata za praksu. 

U okviru Inicijative za mlade, studentska će praksa trajati najmanje 6 tjedana, u skladu sa 

standardima najbolje prakse u Europskoj uniji, do 6 mjeseci, uz mogućnost cjelogodišnjeg 

angažmana studenta, ovisno o poslovnom ciklusu tvrtki i nastavnim programima na 

fakultetima. Pritom će svaki student tijekom studentske prakse dobiti tri zadatka: (1) dnevne 

zadatke kao podršku osnovnoj djelatnosti tvrtke, (2) dugoročan zadatak, projekt, koji će 

izvršavati samostalno – temu projekta dogovaraju student i poslodavac, te (3) jednodnevno 

praćenje više rukovodeće osobe. Po završetku prakse, i studenti i mentori biti će obvezni 

podnijeti izvješće o studentskoj praksi na web-stranicu Inicijative (INICIJATIVA ZA MLADE). 

Hrvatska udruga poslodavaca će na obrazovnim institucijama diljem Hrvatske organizirati 

seminare – edukacije za studente o sastavljanju CV-a, predstavljanju na prvom razgovoru za 

posao, planiranju karijere i sl., a kao poseban program unutar Inicijative za mlade, odabrane 

studentice koje se iskažu na studentskoj praksi, i istaknu svojim motivacijskim pismom, 

Hrvatska udruga poslodavaca će spojiti s uspješnim poslovnim ženama iz HUP Baze poslovnih 

žena u program mentorstva, kako bi se tim mladim ambicioznim ženama pomoglo u planiranju 

karijere i prevladavanju određenih barijera pri stupanju na tržište rada. Program mentorstva će 

trajati šest mjeseci, a predviđeno je najmanje deset sati zajedničkog rada i tri sastanka 

mentorice i studentice, s ciljem izrade plana zaposlenja i razvoja karijere s utvrđenim koracima 

i ciljevima. 
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