
 
 
 
 
Dragi studenti, 
 
pozivamo vas da posjetite Smotru Sveučilištau Zagrebu koja će se održavati od 15. do 17. studenoga 

2012. u prostorijama Studentskog centra, Savska cesta 25. 
 
 
Želite nastaviti sa studijem?  
Želite iskoristiti sve mogućnosti koje vam studiranje pruža i pritom ostvariti dodatne ECTS bodove? 
Diploma se bliži i želite se što bolje pripremiti za zapošljavanje?  
 
Smotra vam može pomoći u odgovorima na ova pitanja. 
 
Na izložbenim prostorima fakulteta i akademija naći ćete informacije o diplomskim studijima, a 
također vas pozivamo da posjetite sveučilišni infopult na kojem možete dobiti sve informacije vezane 
uz djelatnosti Sveučilišta u Zagrebu i različite oblike podrške studentima.  
 
Pridružite se tribinama i radionicama i saznajte koji su stručnjaci traženi, koje vam vještine mogu 
olakšati pronalaženje posla nakon studija te kako se uspješno predstaviti poslodavcu kroz životopis i 
razgovor za posao.  
 

Sadržaji koji vas očekuju: 

Tribina: „Naći posao je lako, ako si...“, četvrtak, 15. studenoga, 16.00 – 16.45 sati 

Studij nas priprema za karijeru i posao s kojim ćemo se baviti. Biranjem studija, biramo svoje buduće 

zanimanje. Sudjelujte na tribini „Naći posao je lako, ako si...“ i saznajte koja su zanimanja i poslovi 

traženi, u kojem području nedostaje stručnjaka te koji vas studiji pripremaju upravo za ta zanimanja. 

Osim predstavnika fakulteta koji osposobljavaju tražene stručnjake, očekuje se i sudjelovanje 

ministra rada i mirovinskog sustava prof. dr. sc. Miranda Mrsića. 

Tribina: „Male tajne uspješnog zapošljavanja“, petak, 16. studenoga, 15.30 – 16.15 sati 

Na tribini će sudjelovati stručnjaci u području profesionalne selekcije koji će sudionicima otkriti  

vještine, iskustva i dodatna znanja koja poslodavci najčešće traže. Što je sve potrebno i moguće 

poduzeti tijekom studiranja kako bi po završetku studija imali više mogućnosti za što uspješnijim 

zapošljavanjem? Raspravljat će se o sposobnostima koje određene vrste poslova zahtijevaju i kako 

možemo upravljati svojom karijerom i izgraditi se za pojedina specifična zanimanja i vrste poslova.  

Tribina: „Gdje još ima ECTS-a?“, subota, 17. studenoga, 11.00 – 11.45 sati 

Upoznati ste s ECTS bodovima i nastavnim programom, ali želite saznati na koje načine možete steći 
dodatne bodove? Na tribini će biti predstavljeni programi izvannastavnih aktivnosti: ljetne škole, 



radionice, seminari, konferencije i sl. Aktivnim sudjelovanjem u spomenutim izvannastavnim 
aktivnostima možete steći dodatne ECTS bodove i obogatiti svoje studiranje. 

 
Radionica: „Hoću prvi/bolji posao“, četvrtak, 15. studenoga, 15.00 – 16.30 sati 

Sva znanja i vještine koje ste stekli tijekom studija vaš su „adut“ za uspješno pronalaženje posla. 

Međutim, sve što znamo trebamo znati i prezentirati drugima. Voditelj radionice s portala MojPosao 

dat će vam smjernice za uspješno pisanje životopisa i molbe za posao i provest će vas kroz sljedeće 

teme: 

1.       Presjek tržišta rada 
2.       Kako napisati kvalitetan životopis i zamolbu 
3.       Predstavljanje na razgovoru za posao 
4.       Testiranje kandidata  
5.       Društvene mreže koje poslodavci koriste u svrhu pronalaska zaposlenika 
 

Radionica: "Kako uspješno učiti", petak, 16. studenoga, 14.30 – 15.30 sati 

Olakšajte si pripremu za ispite. Pridružite se radionici "Kako uspješno učiti“ i naučite kako si uspješno 

organizirati vrijeme i zadatke za učenje te saznajte više o strategijama uspješnog učenja.  

 

Radionica: „Karijerogram – otkrij svoj cilj“, subota, 17. studenoga, 12.00 – 13.00 sati  

Kako bismo mogli upravljati svojom karijerom, moramo znati kamo zapravo želimo ići - koji su naši 

ciljevi i što želimo postići. Kad to znamo, trebamo vidjeti gdje se nalazimo u ovom trenutku i utvrditi 

koje su naše jake strane, a u kojim se područjima još trebamo razvijati da bismo stigli do željenog 

cilja. Stvaranjem svojeg karijerograma na radionici možete započeti s procesom istraživanja.  

 

Za više informacija posjetite mrežnu stranicu Smotre: http://smotra.unizg.hr/. 

 

 

 

 

 


