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FORUM STRUKE 2014. – CIBONA ZAGREB :: 11.-13.04.2014. 

Stručno obrazovanje je pokretač gospodarstva! 

 
 

INFORMACIJE ZA SREDNJE ŠKOLE

 

 
Što je Forum struke? 

 
Forum struke je najveća studentska manifestacija u 

Hrvatskoj s međunarodnim karakterom koju organizira 
Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola RH koje je 
koordinativno i predstavničko tijelo gotovo 45 tisuća 

studenata u Hrvatskoj. 
Forum struke se održava pod pokroviteljstvom 

predsjednika Republike Hrvatske, Grada Zagreba, 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstva 

rada i mirovinskog susatava, Agencije za mobilnost i 
programe EU, Agencije za znanost i visoko obrazovanje i 

drugih važnih institucija i poduzeća iz društvenog i 
obrazovnog dijela Hrvatske te će biti popraćen od strane 

gotovo svih medija, portala i časopisa u Hrvatskoj. 
Partner na projektu je Hrvatski zavod za zapošljavanje i 

portal posao.hr. 

 

Kada i gdje se održava Forum struke? 
Forum struke se održava u trajanju od tri dana u periodu od 

11.-13. travnja 2014. u centru Zagreba u Košarkaškom 
centru „Dražen Petrović“ – CIBONA. 

 

Od čega se sve sastoji Forum struke? 
Forum se sastoji od 3 dijela s tim da je naglasak na 

povezivanju tržišta rada i visokog obrazovanja: 
SMOTRA VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA gdje će 

veleučilišta i visoke škole iz Hrvatske i inozemstva prikazati 
svoje djelovanje, upoznati javnost s visokom kvalitetom 

stručnih studija te prezentirati svoj rad budućim 
studentima – srednjoškolcima, ali i studentima koji 

planiraju nastavak svoga studija na visokim školama i 
veleučilištima. 

SAJAM POSLOVA, KARIJERA I PRAKSE gdje će se studenti i 
cjelokupna zainteresirana javnost moći upoznati s budućim 

poslodavcima, razmijeniti kontakte i životopise, ostvariti 
mogućnost obavljanja stručne prakse te se povezati s 

gospodarstvom na najbolji mogući način, kao i upoznati s 
mogućnostima mobilnosti i razmjene. 

EDUKACIJE kroz koje će studenti, srednjoškolci, profesori i 
svi zainteresirani biti upoznati sa zanimljivim temama iz 

svih područja koje pokrivaju programi veleučilišta i visokih 
škole uz vrhunske i zanimljive predavače s naglaskom na 
važnost povezivanja visokog obrazovanja i gospodarstva 

odnosno tržišta rada. 

Tko će posjetiti, a tko izlagati na Forumu struke? 
 

Studenti – sadašnji i bivši; budući studenti – srednjoškolci 
koji su pozvani s područja cijele Hrvatske te će dolaziti u 
organiziranim skupinama autobusima; dekani, profesori i 

nastavnici; poduzetnici; mediji; važne osobe iz društvenog, 
političkog i gospodarskog svijeta Hrvatske te svi 

zainteresirani građani. Očekuje se vrlo velika protočnost i 
posječenost tijekom tri dana odvijanja Foruma te stotinjak 

izlagača od veleučilišta i visokih škola, međunarodnih 
visokoškolskih ustanova, domaćih i stranih institucija, 

ustanova za obrazovanje odraslih i učilišta, poduzetnika, 
obrtnika i drugih. 

 

Koji je cilj Foruma struke? 
 
 ojačati ulogu stručnih studija u visoko obrazovnom 

sustavu RH  
pokazati kvalitetu stručnih studija i studenata   
        veleučilišta i visokih škola  
promovirati stručne studije i njihov značaj 
okupiti studente veleučilišta i visokih škola iz cijele  
        Hrvatske  
povezati studente s gospodarstvom, poduzećima i  
        institucijama te im olakšati dobivanje posla i stručne  
        prakse  
osvjestiti ulogu međunarodne razmjene i mobilnosti  
        studenata  
potaknuti srednjoškolce na upisivanje na stručne  
        studije  
osvijestiti cjelokupnu javnost o važnosti stručnih  
        studija u kontekstu gospodarskog sustava i razvoja  
        Republike Hrvatske  

 


