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Ured  za odnose s javnošću 
 

                                 Zagreb, 9. lipnja 2017.  

 

Na tribini Na tribini Na tribini Na tribini Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo ––––    potrebe, očekivanja i potencijalipotrebe, očekivanja i potencijalipotrebe, očekivanja i potencijalipotrebe, očekivanja i potencijali    predstavljaju se predstavljaju se predstavljaju se predstavljaju se 

studentski radovi izrađenistudentski radovi izrađenistudentski radovi izrađenistudentski radovi izrađeni    u suru suru suru suradnji s industrijomadnji s industrijomadnji s industrijomadnji s industrijom    

    

U srijedu U srijedu U srijedu U srijedu 14141414. . . . liplipliplipnja 2017. nja 2017. nja 2017. nja 2017. u 11u 11u 11u 11    satisatisatisati,,,,    u u u u Francuskom paviljonu Studentskoga centra u ZagrebuFrancuskom paviljonu Studentskoga centra u ZagrebuFrancuskom paviljonu Studentskoga centra u ZagrebuFrancuskom paviljonu Studentskoga centra u Zagrebu,,,,    održat će održat će održat će održat će 

se tribinase tribinase tribinase tribina    pod nazivom pod nazivom pod nazivom pod nazivom Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo ––––    potpotpotpotrebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijali....    

 

Tribinu zajednički organiziraju Sveučilište u Zagrebu i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, u suradnji 

s partnerima - tvrtkama INA d. d., PLIVA d. o. o. i Ericsson Nikola Tesla d. d., te Udrugom inovatora 

Hrvatske. Suorganizatori tribine su Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 

i Hrvatska udruga poslodavaca. 

 

Tribina će započeti uvodnim obraćanjem rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, 

glavnoga direktora Hrvatske udruge poslodavaca Davora MajetićaDavora MajetićaDavora MajetićaDavora Majetića, državnoga tajnika u Ministarstvu 

gospodarstva, poduzetništva i obrta Marija AntonićaMarija AntonićaMarija AntonićaMarija Antonića i zamjenika tajnika Razreda za društvene znanosti 

HAZU akademika Gordana Družićaakademika Gordana Družićaakademika Gordana Družićaakademika Gordana Družića. Na tribini će uslijediti predstavljanje studentskih radova izrađenih u 

suradnji s industrijom.  

 

Program tribine nastavit će se panel-raspravom u kojoj će sudjelovati prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.prof. dr. sc.    Darko HuljenićDarko HuljenićDarko HuljenićDarko Huljenić, 

menadžer za tehnologiju i znanstvene aktivnosti u tvrtci Ericsson Nikola Tesla d.d., prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest prof. dr. sc. Ernest 

MeštrovićMeštrovićMeštrovićMeštrović, viši direktor istraživanja i razvoja u tvrtci PLIVA d.o.o., dr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrovićdr. sc. Vlatka Petrović, o.d. voditeljice 

Centra za istraživanje, razvoj i transfer tehnologije Sveučilišta u Zagrebu, Tihana VidnjevićTihana VidnjevićTihana VidnjevićTihana Vidnjević, predsjednica 

studentske udruge BEST i Ivan GolubićIvan GolubićIvan GolubićIvan Golubić, koordinator udruge mladih inovatora Innovus i osnivač tvrtke 

Mobile Vehicles Technology. Na tribini će uslijediti detaljnije predstavljanje studentskih radova izrađenih u 

suradnji s gospodarstvom putem postera te predstavljanje tvrtki partnera tribine.  

 

Tribinu će moderirati dekan Rudarsko-geološko-naftnoga fakulteta prof. dr. sc. Zoran Nakićprof. dr. sc. Zoran Nakićprof. dr. sc. Zoran Nakićprof. dr. sc. Zoran Nakić, dekan 

Fakulteta kemijskoga inženjerstva i tehnologije prof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelićprof. dr. sc. Bruno Zelić i dekan Fakulteta elektrotehnike i 

računarstva Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Mislav Grgićprof. dr. sc. Mislav Grgićprof. dr. sc. Mislav Grgićprof. dr. sc. Mislav Grgić. 

 

Tribina Tribina Tribina Tribina Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo Studenti i gospodarstvo ––––    potpotpotpotrebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijalirebe, očekivanja i potencijali    četrnaestičetrnaestičetrnaestičetrnaesti    jejejeje    skup koji se skup koji se skup koji se skup koji se 

organiziraorganiziraorganiziraorganizira    u sklopu tribine u sklopu tribine u sklopu tribine u sklopu tribine Inovacije i transfer tehnologije Inovacije i transfer tehnologije Inovacije i transfer tehnologije Inovacije i transfer tehnologije ––––    poticaj gospodarskoga razvoja Hrvatskepoticaj gospodarskoga razvoja Hrvatskepoticaj gospodarskoga razvoja Hrvatskepoticaj gospodarskoga razvoja Hrvatske.... 

U okviru tribine održan je niz javnih predavanja, razgovora, okruglih stolova i radionica u cilju poticanja i 

popularizacije ideje o inovacijama i prijenosu znanja sa sveučilišta i znanstvenih institucija kao temeljima 

budućega inovativnoga gospodarstva koji će Hrvatskoj omogućiti brži gospodarski razvoj. 

 

U prilogu Vam šaljem poziv na tribinu Studenti i gospodarstvo – potrebe, očekivanja i potencijali. 

 

S poštovanjem, 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 


