
KOLEGIJ: Stručna praksa na specijalističkom diplomskom stručnom studiju

Kolegij Stručna praksa sastoji se od teorijskog i praktičnog dijela nastave. Praktični dio
kolegija student može obaviti u poduzetničkoj tvrtci bilo koje veličine (mikro, mali, srednji ili
veliki poduzetnik) i u poduzetništvu bilo kojeg tipa (indvidualno, korporativno ili socijalno
poduzetništvo). Izbor tvrtke za praktični dio stručne prakse student treba prethodno najaviti
i usuglasiti sa nositeljem kolegija.

Prije dolaska na praktični dio kolegija Stručna praksa, sa ciljem kvalitetne provedbe
praktičnog dijela nastave, nositelj kolegija upoznaje studente sa zadacima i aktivnostima
koje se očekuju od studenata tijekom provođenja stručne prakse, kao i sa očekivanim
ishodima učenja ovog kolegija kao što su:
- Formiranje pravilnog stava i stila rada u skladu s potrebama dobivenih zadataka
- Stjecanje osjećaja odgovornosti i motiviranosti za izvršenje dodijeljenih zadataka.
- Stjecanje potrebnih socijalnih svojstava za timski rad.
- Provjera naučenog znanja i stečenih vještina u konkretnim situacijama na raznim

nivoima realizacije
- Stjecanje sposobnosti samoanalize kreativnih sposobnosti u izvođenju zadataka
- Stjecanje pozitivnog osjećaja za konstruktivnu kritiku suradnika i nadređenih
- Stjecanje prakse kvalitetnog izvješćivanja, konzultiranja i vođenja poslova

Za vrijeme stručne prakse svi studenti  su dužni:

- Upoznati se s organizacijom i funkcioniranjem poduzetničke tvrtke u kojoj
obavljaju praksu.

- Upoznati se sa sustavom rada i poslovanja odgovarajućih organizacijskih jedinica
u poduzeću.

- Upoznati se sa radom i poslovanjem konkretne organizacijske jedinice u kojoj će
student obaviti najveći dio stručne prakse. Ta organizacijska jedinica trebala bi se
baviti onim djelatnostima koje su sukladne znanjima što ih student stječe na
svom smjeru studija, ili imati dovoljno dodirnih točaka sa stručnim predmetima
što ih student – praktikant sluša na svom smjeru studija.

- Raditi na konkretnim poslovima i zadacima pod nadzorom mjerodavne osobe u
poduzeću i na Fakultetu

- Tijekom poslovne prakse praktični mentor studenta iz odabrane tvrtke je dužan
voditi Dnevnik aktivnosti studenta tijekom stručne prakse te po završetku iste
predati Dnevnik i Ocjenu studenta o redovitosti i angažiranosti tijekom prakse

- Po završetku poslovne prakse student je dužan izraditi Pisano izviješće o
obavljenoj stručnoj praksi u poduzetničkoj tvrtci sa svim elementima
poduzetničkog poslovanja sa kojima se tvrtka bavi i sa kojima se student tijekom
prakse susreo

- Pred nositeljem kolegija obraniti Pisano izvješće i dokazati svoju spremnost za
samostalno obavljanje stečenih poduzetničkih znanja i vještina

Kolegij Stručna praksa sastoji se od 6 ECTS bodova što odgovara ekvivalentu od 60 sati; od
toga 10 sati teorijskog dijela i 50 sati praktičnog dijela nastave te mentorstva nositelja.

U završnu ocjenu kolegija ulaze tri elementa:
1. redovitost i angažiranost studenta u pohađanju stručne prakse (ocjena

praktičnog mentora)
2. pisano izviješće o obavljenoj stručnoj praksi
3. obrana izviješća kroz provjeru stečenih znanja od strane nositelja kolegija

Nositelji kolegija je Prof. dr. sc. Marko Kolaković, a suizvođač Dr. sc. Mladen Turuk


