
 
 

DAN KARIJERA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU 2020. 
 

petak 16. listopada 2020. od 10 do 15 sati 

zbog epidemiološke situacije, prvi Dan karijera održat će se online, putem platforme Zoom 

 

 

10.00 – 10.05 

Pozdravni govor  

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

 

10.05 – 10.10 

Pozdravni govor  

Josipa Smoljo, predsjednica Hrvatskoga studentskoga zbora 

 

10.10 – 11.00 

Pravna zaštita vlastitih poslovnih ideja, zaštita na društvenim mrežama,  
zaštita na radnome mjestu 

 
prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu 

 

11.00 – 11.45 

Postoji li posao iz snova?  

Iva Majstorović, menadžerica ključnih korisnika, kreativna digitalna agencija Degordian 



 
 

11.50 – 12.20 

Što znači raditi u udruzi? Prilike za praksu i edukacije o socijalnim inovacijama 

Andrea Kovač, koordinatorica programa, Inicijativa mladih za ljudska prava – YiHR 

 

12.20 – 12.40 

LinkedIn  ̶  otvaranje i unaprjeđenje profila  ̶  upotreba u pronalasku posla 

Amalija Koren Cavaleiro, univ. spec. pol., Centar za podršku studentima i razvoj karijera 
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

12.40 – 13.00 

Osnove korištenja Google Drivea  

Zoran Tanasić, mag. inf., Centar za podršku studentima i razvoj karijera  
Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu 

 

13.00 – 13.30 

Predstavljanje programa Speed Networking i razvoj poslovnih vještina* 

studentska udruga BEST Zagreb 

 

13.30 – 15.00 

Speed Networking   ̶ praktični razgovori za posao** 

 

 

 



 
 

14.00 – 15.30 

Panel-diskusija*** 

Alumni su snaga našega Sveučilišta 

 

Sudjeluju: 

Darinko Bago, predsjednik udruge Hrvatski izvoznici 

prof. dr. sc. Damir Boras, rektor Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Stjepan Lakušić, dekan Građevinskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 

prof. dr. sc. Mario Šafran, predsjednik Saveza ALUMNI UNIZG 

Damir Vanđelić, predsjednik Nadzornoga odbora tvrtke INA d. d. 

 

Voditelj panel-diskusije: Mislav Togonal, urednik i voditelj na HRT-u 

 

 

 

ORGANIZACIJA DANA KARIJERA: 

Ured za razvoj karijera Sveučilišta u Zagrebu, u suradnji sa Savezom alumna Sveučilišta u Zagrebu i studentskom 
udrugom BEST Zagreb. 

 

* Dio programa koji je vezan uz Speed Networking organizira studentska udruga BEST Zagreb u okviru svoga 
projekta Career Day. Više informacija dostupno je na poveznici: https://best.hr/ebec/career-day/.   

** Riječ je o nizu petominutnih razgovora za posao između potencijalnih kandidata i potencijalnih poslodavaca, koji 
će tako dobiti bolji pregled profila studenata na tržištu rada. Svaki će poslodavac u tih pet minuta svakom 
kandidatu postaviti niz pitanja koje smatra važnima u postupku odabira potencijalnoga budućega zaposlenika. 

** *Panel-diskusija Alumni su snaga našega Sveučilišta izravno će se prenositi iz aule Sveučilišta u Zagrebu putem 
Facebook stranice Sveučilišta. 


