Zagreb, 25. veljače 2014.

Završile prijave za nagradu Zlatni indeks za 2013. godinu
Studentska udruga eSTUDENT izvješćuje da su službeno završile prijave za nagradu Zlatni indeks za 2013.
godinu.
Na natječaj koji je raspisan na početku mjeseca veljače pristigao je rekordni broj prijava - čak 50 društveno
odgovornih poduzeća odlučilo je pokazati da je u protekloj godini posebnu pozornost usmjerilo na studente
koji su najbolji potencijal njihova razvitka i uspješnosti. Natječaj je bio otvoren do 16. veljače za sva poduzeća
koja svojim radom aktivno sudjeluju u studentskom životu i projektima te potpomažu aktivnosti
studentskih udruga.
Podsjetimo, projekt Zlatni indeks već četvrtu godinu zaredom organizira studentska udruga eSTUDENT, no
on je ove godine prvi put organiziran na nacionalnoj razini, uz aktivno sudjelovanje studenata sa svih javnih
sveučilišta u Republici Hrvatskoj koji zajednički odlučuju o dobitnicima nagrada.
Stoga je jučer poslijepodne u auli Rektorata Sveučilišta u Zagrebu održan sastanak Povjerenstva za dodjelu
nagrade Zlatni indeks, kojem su nazočili svi članovi organizacijskog tima te predstavnici studenata iz cijele
Hrvatske: Anabela Memišević (Studenski zbor Sveučilišta u Zadru), Amel Hadžipašić (Start up, Sveučilište u
Puli), Ema Karmelić (Foss MedRi, Sveučilište u Rijeci), Goran Mandić (Studenski zbor Ekonomskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu), Marko Dolonec (Elsa, Sveučilište u Zagrebu), Nikolina Mezulić
(Poduzetnici bez granica, Sveučilište u Osijeku), Petar Benzon (Studentski zbor Ekonomskog fakulteta
Sveučilišta u Splitu) i Romano Radonić (Studenski zbor Sveučilišta u Dubrovniku).
Studente je na početku sastanka u ime domaćina, Sveučilišta u Zagrebu, pozdravila prorektorica za
istraživanje i tehnologiju prof. dr. sc. Melita Kovačević, nakon čega su oni nastavili razmatrati pristigle
prijave.
Dobitnici nagrade Zlatni indeks za 2013. bit će objavljeni na svečanoj dodjeli koja će se održati u četvrtak 13.
ožujka 2014. u Hypo centru u Zagrebu. Održavanje ceremonije omogućuje Adris grupa, kao glavni partner
projekta, te INA, Mozaik grupa, EMI 23 i LumiLas.
Studenti posebno zahvaljuju poduzećima koja su pridonijela održavanju projekta Zlatni indeks na
nacionalnoj razini. Riječ je o sljedećim poduzećima: Croatia airlines, Čazmatrans, Brioni tours, Velebit tours
i The Brit Hostel.
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Podsjetimo, nagrada Zlatni indeks dodjeljuje se na dvije razine - velikim javnim i privatnim poduzećima te
malim i srednjim poduzećima, i to u ukupno šest kategorija: u kategoriji ulaganje u studentske udruge i
projekte, kategoriji poduzeća koja stipendiraju studente, kategoriji sudjelovanje u studentskim projektima
u organizaciji studenata i studentskih udruga, kategoriji najbolji imidž prema percepciji studenata,
kategoriji praksa u poduzećima te kategoriji najbolji projekti poduzeća u kojima sudjeluju studenti.
Također, svi sudionici natjecanja dobit će posebno priznanje za društveno odgovorno poslovanje Prijatelji

studenata.
Cilj je projekta Zlatni indeks podizanje razine obrazovanja u Republici Hrvatskoj povezivanjem akademske
zajednice i poslovnog svijeta te poticanje sudjelovanja što većeg broja poduzeća u studentskom životu
ulaganjem u obrazovanje.
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