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Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Unska 3, HR-10000 Zagreb 
 

Program ljetnih praksi FER-a 
 
1. Svrha i ciljevi programa 
 

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) organizira program ljetnih praksi s ciljem da 
zainteresiranim studentima omogući izravan dodir s industrijskim okruženjem u završnoj 
fazi studija. Svrha programa je omogućiti studentima kvalitetniju edukaciju kroz 
partnerstvo između nastavnika na Fakultetu i profesionalaca u poduzećima. U programu 
ljetnih praksi studenti stječu nova znanja i vještine kroz profesionalno iskustvo u 
poduzećima, koja predstavljaju komplementarno okruženje u odnosu na akademsku 
okolinu. To iskustvo će studentima biti korisno u stjecanju praktičnih inženjerskih znanja, 
pripremit će ih bolje za poslove koji ih očekuju nakon završetka studija i omogućiti im 
kvalitetnije individualno profiliranje u stjecanju specijalističkih znanja na završnoj godini 
studija.  
 

Studenti, poduzeća i organizator programa ostvaruju i druge koristi osim isključivo 
obrazovnih. Potiče se čvršća suradnja između gospodarstva i akademske zajednice, 
poduzeća lakše mogu stupiti u izravan kontakt s potencijalnim budućim zaposlenicima i 
lakše doći do kvalitetnih kadrova. Studenti u okviru ljetnih praksi mogu odraditi korisne 
poslove za poduzeća i lakše doći do prvog zaposlenja nakon završetka studija. Nastavnici 
dobivaju povratnu informaciju o znanjima i vještinama koje tržište rada očekuje, čime se 
pozitivno utječe na unaprijeđenje nastavnog procesa na Fakultetu. 
 
2. Organizacija ljetnih praksi 
 
2.1. Opće odredbe 
 

U program ljetnih praksi mogu se dobrovoljno prijaviti svi studenti prve godine 
diplomskog studija. Ljetne prakse organiziraju se nakon završetka ljetnih ispitnih rokova 
do početka iduće akademske godine. Trajanje prakse je od tri do šest tjedana. Honoriranje 
praksi nije obavezno. Studenti za svoj angažman dobivaju 4 ECTS boda temeljem 
izvannastavne aktivnosti.  
 

Na web stranicama FER-a objavljuje se javni poziv na natječaj za ljetne prakse za 
studente i poduzeća za tekuću akademsku godinu, u kojem su definirani rokovi za prijavu 
i raspodjelu pozicija. Studenti i poduzeća se na natječaj prijavljuju putem informacijskog 
sustava FER-a. Studenti se u program mogu uključiti i prijavom na natječaje za 
studentske prakse koje organiziraju poduzeća koja s FER-om imaju sklopljen ugovor o 
suradnji u području ljetnih praksi. 
 

Za koordinaciju aktivnosti na razini Fakulteta zadužen je glavni koordinator ljetnih praksi 
FER-a. Studente na razini profila prate koordinatori praksi profila. Mentori studenata 
sudjeluju u savjetovanju studenata oko odabira pozicija i u evaluaciji završnih izvješća o 
praksi. 
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2.2. Postupak uključenja studenata u program ljetnih praksi 
 
Na natječaj za sudjelovanje u programu ljetnih praksi FER-a mogu se prijaviti studenti 
prve godine diplomskog studija. Studenti se prijavljuju dobrovoljno. 
 
Studenti se u program mogu uključiti na dva načina:  

- prijavom na natječaj za ljetne prakse FER-a putem informacijskog sustava FER-a,  
- prijavom na natječaj poduzeća koje organizira program studentskih praksi, a koje 

s FER-om ima sklopljen ugovor o suradnji u području ljetnih praksi.  
 
Popis poduzeća čiji su programi studentskih praksi verificirani i usklađeni s programom 
ljetnih praksi FER-a dostupan je na fakultetskim web stranicama. 
 
2.2.1. Prijava studenata putem informacijskog sustava FER-a 
 
Studenti se na natječaj prijavljuju putem web stranice FER-a, u skladu s rokovima 
objavljenim u javnom pozivu za tekuću akademsku godinu. U okviru prijave student 
navodi osobne podatke, prilaže životopis, pismo interesa, opis stručnih interesa i 
kompetencija te raspoložive termine za obavljanje prakse. Prihvaća suglasnost da 
poduzeća za koja je iskazao interes od mogu dobiti podatke navedene u prijavnoj 
dokumentaciji. Studenti u okviru prijave mogu priložiti i preporuku mentora. 
 
Studenti koji unaprijed sami pronađu poziciju u nekom poduzeću dužni su prijaviti se na 
isti način kao i svi drugi studenti. Poduzeća s kojima su postigli dogovor također su 
dužna prijaviti se u sustav kao i sva druga poduzeća. Pozicija koju je student s 
poduzećem unaprijed dogovorio bit će javno vidljiva i dostupna svim studentima. Na taj 
način postići će se bolja vidljivost svih pozicija i poduzeću omogućiti eventualni prihvat i 
drugih zainteresiranih studenata. 
 
2.2.2. Prijava studenata u programe studentskih praksi koje organiziraju poduzeća 
 
Student može sudjelovati u programu ljetnih praksi FER-a i na način da se uključi u 
program studentskih praksi koje organizira poduzeće koje s FER-om ima potpisan ugovor 
o suradnji u području ljetnih praksi. Popis poduzeća i programa koji su uključeni u ljetne 
prakse FER-a nalazi se na fakultetskim web stranicama. Programi studentskih praksi tih 
poduzeća verificirani su od strane Fakulteta i kompatibilni su s programom ljetnih praksi 
FER-a. 
 
Studenti se u programe poduzeća koja s FER-om surađuju na području studentskih praksi 
prijavljuju u skladu s raspisom natječaja pojedinih poduzeća. Koordinator ljetnih praksi 
FER-a zadužen je za komunikaciju s poduzećem, praćenje provedbe programa i ishođenje 
potrebne dokumentacije za dodjelu ECTS bodova studentima uključenim u programe 
praksi poduzeća koja surađuju s FER-om. 
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2.3. Postupak uključenja poduzeća u program ljetnih praksi 
 
2.3.1. Prijava poduzeća koja žele sudjelovati u programu ljetnih praksi FER-a 
 
Poduzeće prilikom inicijalne prijave ispunjava pristupnicu na webu, nakon čega dobiva 
svoj korisnički profil u informacijskom sustavu. U okviru inicijalne prijave poduzeće 
unosi osnovne informacije i navodi odgovornu kontakt osobu. 
 
U svoj profil poduzeće unosi potrebne podatke vezane uz pozicije koje nudi za tekuću 
akademsku godinu. Za svaku poziciju navode se naslov i kratki opis teme, kompetencije 
koje se očekuju od studenta, odgovorna osoba (izravni voditelj) u poduzeću, termini 
obavljanja prakse i informacija o honoriranju prakse. Sve pozicije koje objave poduzeća 
bit će vidljive svim prijavljenim studentima. 
 
2.3.2. Prijava poduzeća koja žele svoje programe studentskih praksi uključiti u 

program ljetnih praksi FER-a 
 
Poduzeća koja žele svoje programe studentskih praksi uključiti u program ljetnih praksi 
FER-a trebaju se javiti glavnom koordinatoru. Nakon verifikacije programa s tim 
poduzećem potpisuje se ugovor o suradnji na području studentskih praksi. Studente koji 
odrade praksu kroz verificirane programe studentskih praksi suradnih poduzeća tretirat će 
se na isti način kao i studente koji prođu kroz postupak prijave putem FER-a. 
 
2.4. Postupak raspoređivanja studenata i dodjele ljetnih praksi 
 
Poduzeća nakon raspisa natječaja unose podatke o ponuđenim pozicijama u informacijski 
sustav FER-a. Nakon isteka roka za unos pozicija, studenti u okviru svojih prijava 
definiraju rang listu pozicija za koje su zainteresirani. Studentima su vidljive sve 
ponuđene pozicije i svaki student se može prijaviti za bilo koju poziciju.  
 
Nakon isteka roka za prijavu studenata, poduzećima će biti vidljive liste studenata koji su 
ih odabrali. U prvom krugu odabira poduzeća će vidjeti samo one studente kojima su bili 
prioritetni odabir, kako bi se minimizirao broj ponavljanja istog studenta na popisima za 
više poduzeća. Poduzeća sama odlučuju kojeg studenta žele odabrati na temelju prijavne 
dokumentacije studenta. Poduzeća mogu i osobno kontaktirati studenta, ako smatraju 
potrebnim obaviti dodatne razgovore i konzultacije. Poduzeća će u informacijskom 
sustavu odabrati one studente za koje su zainteresirani. Ako se student pojavi na više 
popisa, prednost ima poduzeće koje ga je prvo odabralo.  
 
Nakon isteka roka za odabir studenata, svi studenti koje su odabrala poduzeća moraju 
potvrditi odabir pozicije, čime se završava prvi krug raspoređivanja studenata. 
Raspoređivanje neraspoređenih studenata na nepopunjene pozicije obavit će se prema 
istom načelu u drugom krugu, pri čemu će se automatski generirati nove liste za pozicije 
prema interesima studenata iskazanima kod prijave. Nakon isteka drugog kruga postupak 
raspoređivanja studenata na pozicije u poduzećima se završava. 
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Na potpuno isti način raspoređuju se i oni studenti koji se unaprijed dogovore za poziciju 
u nekom poduzeću. Takve pozicije javno su oglašene i dostupne za natjecanje i drugim 
studentima. Poduzeće u tom slučaju može slobodno odabrati studenta s kojim se ranije 
dogovorilo, ali i promijeniti mišljenje, odnosno uzeti i druge zainteresirane studente u 
razmatranje. 
 
Studenti koji se jave u programe ljetnih praksi poduzeća s kojima FER ima potpisan 
ugovor o suradnji u području ljetnih praksi nisu se dužni prijaviti putem informacijskog 
sustava FER-a. Ti studenti javljaju se izravno poduzećima koja organiziraju praksu. Popis 
poduzeća i programa koji su uključeni u ljetne prakse FER-a dostupan je na fakultetskm 
web stranicama. 
 
3. Provedba prakse u poduzeću 
 
Tijekom trajanja ljetne prakse student je dužan redovito dolaziti u poduzeće i biti prisutan 
tijekom radnog vremena te slijediti upute dodijeljenog mu voditelja. Poduzeće je studentu 
dužno osigurati odgovarajuće radne uvjete i vođenje, u skladu s informacijama 
navedenima u prijavnoj dokumentaciji ili verificiranom programu praksi koji se provodi 
unutar poduzeća. Student je dužan voditi dnevnik rada koji će biti podloga za izradu 
završnog izvješća studenta o radu u poduzeću. Poduzeće je dužno voditi bilješke o 
studentu i evidenciju odrađenih radnih sati koji se navode u završnom izvješću poduzeća 
o radu studenta, a koje predstavlja podlogu za dodjelu dodatnih ECTS bodova temeljem 
izvannastavne aktivnosti. 
 
4. Postupak nakon završetka ljetne prakse 
 
4.1. Izvješće studenta o radu u poduzeću 
 
Po završetku ljetne prakse student je dužan pripremiti izvješće o radu u poduzeću koje se 
unosi putem informacijskog sustava. Izvješće o radu sadrži podatke o poduzeću, voditelju 
u poduzeću, temu i specifikaciju radnih zadataka, termin prakse i dnevnik rada. Student 
također ispunjava anketu o poduzeću i programu ljetnih praksi. Anketa je obavezna za 
sve sudionike. 
 
Završno izvješće potrebno je ispuniti najkasnije tjedan dana po završetku ljetne prakse. 
Studenti koji izvješće ne predaju na vrijeme ili ne ispune anketu mogu ostati bez ECTS 
bodova. 
 
4.2. Izvješće poduzeća o radu studenta 
 
Po završetku ljetne prakse poduzeće je dužno ispuniti izvješće o radu studenta putem 
informacijskog sustava. U okviru izrade izvješća poduzeće je dužno potvrditi izvješće 
studenta o radu u poduzeću (kojeg student unosi u informacijski sustav), unijeti odrađenu 
satnicu i dodijeliti ocjenu je li student uspješno ispunio postavljene zadaće. Pozitivna 
ocjena poduzeća nužan je uvjet za priznavanje ECTS bodova studentu temeljem 
izvannastavne aktivnosti. 
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Završno izvješće poduzeća o radu studenta potrebno je ispuniti najkasnije dva tjedna po 
završetku ljetne prakse. U slučaju da poduzeće ne ispuni izvješće u predviđenom roku, 
koordinator profila dužan je kontaktirati poduzeće i prikupiti potrebne informacije od 
odgovorne osobe. Satnica iskazana u završnom izvješću poduzeća i pozitivno ocjenjena 
aktivnost studenta predstavljaju temelj za dodjelu ECTS bodova. Studentima kojima 
poduzeće ne dodijeli pozitivnu ocjenu neće moći dobiti ECTS bodove temeljem 
izvannastavne aktivnosti. Od poduzeća se mogu zatražiti i dodatne informacije i dokazi 
ukoliko se to smatra potrebnim u okviru ocjene odgovara li kvaliteta odrađene prakse 
kriterijima za priznavanje ECTS bodova temeljem izvannastavne aktivnosti. 
 
4.3. Provjera ishoda učenja 
 
Ishodi učenja i obrazovne koristi za studente koji kroz radne zadatke u poduzećima u 
rješavaju stvarne inženjerske probleme su višestruki:  

- upoznavanje s novim tehnologijama i razvojnim alatima, 
- stjecanje novih stručnih znanja, 
- upoznavanje s načinom funkcioniranja poduzeća i projektnom organizacijom, 
- razvoj jednostavnijih projektnih rješenja prema zadanim specifikacijama. 

 
Voditelj u poduzeću nadzire rad i napredak studenta te ga usmjerava prilikom rješavanja 
radnih zadataka. Po završetku prakse voditelj u poduzeću unosi izvješće o radu studenta u 
kojem navodi podatke u skladu s naputcima u poglavlju 4.2. Voditelj u poduzeću daje 
ocjenu je li student zadovoljio zahtjeve i uspješno izvršio postavljene zadaće. Pozitivna 
ocjena voditelja u poduzeću nužan je preduvjet za dodjelu ECTS bodova. 
 
Mentoru studenta će kroz informacijski sustav biti dostupna izvješća studenta i poduzeća. 
Svaki mentor dužan je pročitati izvješća za svojeg studenta i odlučiti zadovoljava li 
odrađena praksa potrebne kriterije za priznavanje ECTS bodova temeljem izvannastavne 
aktivnosti. Preko koordinatora profila može od poduzeća zatražiti i dodatne informacije i 
dokaze ukoliko to smatra potrebnim u okviru ocjene odgovara li kvaliteta odrađene 
prakse kriterijima za priznavanje ECTS bodova. Svoju konačnu odluku unosi u 
informacijski sustav.  
 
Koordinatori profila vode računa o tome da sva poduzeća na vrijeme unesu završna 
izvješća o radu studenta u informacijski sustav i da svi mentori na vrijeme donesu odluku 
jesu li suglasni da se njihovom studentu dodjele dodatni ECTS bodovi temeljem odrađene 
prakse.  
 
4.4. Postupak ishođenja ECTS bodova temeljem izvannastavne aktivnosti 
 
Najkasnije u roku od mjesec dana nakon što s praksama završe svi studenti na nekom 
profilu, koordinator profila dužan je podnijeti izvješće glavnom koordinatoru ljetnih 
praksi. Izvješće se priprema u skladu s dokumentacijom Sveučilišta u Zagrebu za dodjelu 
ECTS bodova temeljem izvannastavne aktivnosti. Izvješće sadrži popis svih studenata 




