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Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u SplituSveučilište u Zagrebu i Sveučilište u SplituSveučilište u Zagrebu i Sveučilište u SplituSveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu        

pozivaju Vas na 

predstavljanje predstavljanje predstavljanje predstavljanje PPPProgramarogramarogramarograma    postakademskog samozapošljavanjapostakademskog samozapošljavanjapostakademskog samozapošljavanjapostakademskog samozapošljavanja    

koje će se održati u srijedu 25. veljače 2015. u 14 sati 

u  auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu, Trg maršala Tita 14, Zagreb. 

 

PrograPrograPrograProgram postakademskog m postakademskog m postakademskog m postakademskog samosamosamosamozapošljavanjazapošljavanjazapošljavanjazapošljavanja    pokreću Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, uz pokreću Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, uz pokreću Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, uz pokreću Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Splitu, uz 

potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.    

Riječ je o programu koji predstavlja potpuno nov i inovativan pristup u stvaranju, selektirapotpuno nov i inovativan pristup u stvaranju, selektirapotpuno nov i inovativan pristup u stvaranju, selektirapotpuno nov i inovativan pristup u stvaranju, selektiranju i nju i nju i nju i 

praćenju mladih poduzetnikapraćenju mladih poduzetnikapraćenju mladih poduzetnikapraćenju mladih poduzetnika, koji započinje već upisom studenata na fakultet.  

Program je osmišljen s ciljem da se studentima pruže sva potrebna znanja, vještine i sposobnosti koji su 

nužni za njihovo aktivno djelovanje u procesu zapošljavanja, neovisno o tome radi li se o osnivanju i 

vođenju vlastite tvrtke ili nekom drugom obliku djelovanja na tržištu rada. Očekuje se kako će se u sljedećoj 

fazi provedbe, u Program postakademskog samozapošljavanja uključiti i ostala hrvatska sveučilišta. 

Nakon uvodnog obraćanja rektora Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasaprof. dr. sc. Damira Borasa, Projekt 

postakademskog samozapošljavanja predstavit će rektor Sveučilišta u Splitu prof. dr. sc. Šimun prof. dr. sc. Šimun prof. dr. sc. Šimun prof. dr. sc. Šimun 

AAAAnđelinovićnđelinovićnđelinovićnđelinović. Na skupu će uslijediti izlaganje predsjednika Hrvatske gospodarske komore Luke BurilovićaLuke BurilovićaLuke BurilovićaLuke Burilovića 

i zamjenice gradonačelnika Grada Zagreba Vesne KusinVesne KusinVesne KusinVesne Kusin    o ulogama institucija koje predstavljaju u razvoju 

ovoga projekta. Sudionicima skupa obratit će se i pomoćnica ministra rada i mirovinskog sustava Tatjana Tatjana Tatjana Tatjana 

DalićDalićDalićDalić te ministar znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornarprof. dr. sc. Vedran Mornar. Na skupu će uslijediti 

rasprava sudionika. Moderator skupa bit će prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije 

Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpragaprof. dr. sc. Miljenko Šimpraga. 

Uz članove akademske zajednice i studente, predstavljanju Projekta postakademskog samozapošljavanja 

nazočit će predstavnici Grada Zagreba, ministarstava, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge 

poslodavaca, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gospodarstva te ostali dionici projekta.  

 

Unaprijed zahvaljujem na Vašem dolasku. 

S poštovanjem, 
 
mr. sc. Tamara Dagen  
mob. 099 4564 443 


