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Misija
Povezivanje proaktivnih studenata u mrežu 
izvrsnosti i pružanje prilika za primjenu stečenih 
znanja i razvoj novih vještina u 
multidisciplinarnoj okolini.

Vizija
Vlastitim primjerom potaknuti širu zajednicu na 
proaktivno djelovanje.

O NAMA

eSTUDENT je neprofitna studentska udruga 
osnovana 2004. godine Inicijativom proaktivnih 
studenata i asistenta sa željom da Udruga i njeni 
članovi budu inicijatori promjena, steknu 
praktično iskustvo i razviju mrežu znanja.

Danas, kao najveća i najaktivnija studentska 
udruga u Hrvatskoj, okuplja više od 200 aktivnih 
članova, studenata mnogih sastavnica 
Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci i Varaždinu. Svake se 
godine organizira preko dvadeset projekata na 
kojima sudjeluju tisuće studenata iz Hrvatske, ali 
i cijele regije. Surađujemo s više od 70 partnera 
koji djeluju u Hrvatskoj, ali i u cijelom svijetu. Iza 
svakog projekta, radionice i same
Udruge stoje motivirani studenti koji svojim 
radom poboljšavaju okolinu u kojoj djeluju.

Cilj eSTUDENTa je studentima pružiti dodatnu 
edukaciju kroz rad na projektima, potporu i 
podizanje kvalitete njihovog studiranja.



NAŠI PROJEKTI 

Nakon gotovo 17 godina postojanja, 
eSTUDENT uspješno razvija i provodi brojne 
projekte na kojima zajednički rade članovi 
željni učenja i stjecanja dodatnih iskustava te 
osobnog razvoja.

Svim članovima Udruge zajednička je 
motiviranost, entuzijazam i kreativnost, što 
nas potiče da neprestano usavršavamo 
postojeće projekte, ali i da stvaramo nove 
kako bismo pozitivno utjecali na cijelu 
studentsku zajednicu.



Jedinstvenim spojem područja, na jednom se 
mjestu ujedinjuju proaktivni studenti i 
poduzeća. Osim usavršavanja na pojedinom 
području, studenti postaju kvalitetniji i 
kompetentniji kandidati budućim 
poslodavcima. Partneri natjecanja imaju 
priliku vidjeti potencijalne buduće zaposlenike 
na djelu. Svojim stručnim savjetima i 
mentoriranjem imaju priliku ući u studentski 
svijet stavljajući pred studente poslovne 
primjere iz prakse.

NATJECANJA

LUMEN
eSTUDENT donosi novu platformu za 
studentska natjecanja - LUMEN.

Prvi i najveći takav projekt na ovim 
prostorima, sastoji se od četiri različita 
područja: Business, Data science, 
Development i Engineering. Navedena 
područja nasljednici su šest dosadašnjih 
velikih natjecanja koje je organizirao 
eSTUDENT.

Svako područje funkcionira kao zasebno 
natjecanje u sklopu platforme, s ciljem 
pružanja što većeg spektra znanja i vještina 
studentima, održavaju se zajednička 
predavanja i radionice.



Natjecatelji će osim s poduzećima biti i u 
komunikaciji s profesorima (mentorima) od 
kojih će, također mnogo naučiti te koji će im 
pomoći u realizaciji ideje. Različite radionice kroz 
godinu i impresivni predavači motivirat će i 
usmjeriti studente u rješavanju poslovnog 
slučajeva.

Važnost i kvaliteta LUMEN Business natjecanja 
prepoznata je davnih godina što potvrđuje i 
njegov dugi vijek trajanja te je vodeće natjecanje 
u Hrvatskoj i regiji.

NATJECANJA

LUMEN Business
LUMEN Business natjecanje je najveće i 
najdugovječnije natjecanje u organizaciji udruge 
eSTUDENT već 17.-tu godinu. Natjecanje okuplja 
studente različitih studija iz različitih zemalja, u 
rješavanju poslovnih slučajeva koja zadaju 
poduzeća. Područja natjecanja su različita te 
omogućavaju natjecateljima da prenesu do 
tada stečenu teoriju u praksu te da se svojim 
kreativnim rješenjima i idejama istaknu pred 
poduzećima. Poduzeća, osim inovativnih 
rješenja, dobivaju mogućnost predstavljanja i 
upoznavanja studenata koji često kasnije 
započnu svoj profesionalni put kod njih. Osim 
poznanstava i povezivanja s potencijalnim 
poslodavcima, studenti u timovima od 2 do 4 
člana mogu osvojiti brojne novčane nagrade, ali 
i nagrade u obliku pripravništva.



Cilj natjecanja je potaknuti studente na 
analitičko razmišljanje, predikciju i samostalno 
razvijanje kreativnih rješenja uz pomoć 
računalnih znanosti, statistike, ekonometrije i 
matematike. Tijekom natjecanja održavaju se 
edukacijska predavanja, radionice, a 
sudionicima je omogućeno mentorstvo i 
edukativni sadržaj.

NATJECANJA

LUMEN Data science
LUMEN Data science jedino je i najveće 
studentsko natjecanje u izradi big data rješenja. 
Nasljednik je Mozgala, natjecanja na kojem je 
od njegovog nastanka sudjelovalo preko 500 
studenata iz cijele Hrvatske. 

Netjecanje je koncipirano tako da studenti 
rješavaju konkretan problem iz svakodnevnog 
života koristeći data science. Kroz svoja rješenja 
studenti pronalaze korisno znanje i informacije iz 
velikih količina strukturiranih ili nestrukturiranih 
podataka, a  pritom razvijaju svoje 
komunikacijske i poslovne vještine, timski rad te 
se povezuju s brojnim poduzećima.



Cilj natjecanja je da na konkretnom slučaju 
zadanom od strane akademske zajednice i 
partnera natjecatelji primjene svoje znanje te 
pokažu svoje programerske, dizajnerske i 
prezentacijske vještine. Natjecanje studentima 
nudi priliku da se istaknu na tržištu, pokažu svoju 
kreativnost, znanja i vještine. Tijekom natjecanja 
održavaju se konzultacije koje natjecateljima 
omogućuju komunikaciju s predstavnicima 
najpoznatijih IT poduzeća u Republici Hrvatskoj. 
Na taj način imaju priliku upoznati partnere sa 
svojim aplikacijama te dobiti njihov feedback. 
Osim što će dobiti vrijedno iskustvo, steći 
poznanstva i pokazati proaktivnost, natjecatelji 
imaju mogućnost osvojiti novčane i mnoge 
druge nagrade.

NATJECANJA

LUMEN Development
Edukativno studentsko natjecanje nastalo kao 
nasljednik App Start Contesta, najvećeg 
studentskog natjecanja u izradi web i mobilnih 
aplikacija u Republici Hrvatskoj, ali je popularno i 
u regiji.

Dio je platforme za studentska natjecanja LUMEN 
koja se sastoji od još 3 područja. 



NATJECANJA

LUMEN Engineering
LUMEN Engineering je natjecanje u izradi 
praktičnih rješenja iz područja elektrotehnike. 
Timovi od jednog do najviše četiri člana se 
natječu u izradi rješenja unutar unaprijed 
definiranih tema, koje odabiru i financijski 
potpomažu partneri projekta. Tijekom natjecanja 
također organiziramo i edukativne radionice i 
predavanja vezana uz aktualnosti iz svijeta 
elektrotehnike.

Kraj natjecanja donosi vrijedne nagrade za prva 
tri mjesta te također pruža priliku onima koji nisu 
među njima za upoznavanje i moguću 
preporuku od poznatih partnera za buduću 
karijeru te divno iskustvo izrade svog projekta. 



STARTER

STARTER Sustav
STARTER Sustav jedinstven je posrednik između 
poduzeća i studenata koji funkcionira na način 
da studenti prilikom prijave u sustav izabiru 
svoja područja interesa i na temelju toga im se 
prosljeđuju oglasi koje poduzeća pošalju na 
Sustav.

Time se studentima olakšava snalaženje u moru 
poslovnih prilika i samo ih jedan klik dijeli od 
prijave za posao, praksu ili pripravništvo, a 
poduzeća su sigurna da će za potrebnu poziciju 
pronaći najkompatibilnije kandidate.

U STARTER Sustav trenutno je prijavljeno skoro 
5000 studenata, a više od 100 poduzeća redovno 
šalje oglase.



Izlet na buduće radno mjesto pruža 
poduzećima priliku da se predstave 
studentima te im kroz par sati daju uvid u 
radna mjesta i sve što ona obuhvaćaju. 
Zaposlenici kroz predavanja upoznaju 
studente sa svakodnevnom radnom 
atmosferom, organizacijskom kulturom tog 
poduzeća te različitim zadacima s kojima se 
suočavaju, a kroz radionice im imaju priliku 
ponuditi neka svoja specifična znanja. 

Poduzeća na ovaj način kroz formalna i 
neformalna druženja mogu iz prve ruke 
saznati što studenti očekuju od svog 
poslodavca te im se predstaviti u punom 
smislu.

STARTER

Izlet na buduće radno mjesto



STARTER

Karijerni aerodrom

Karijerni aerodrom jedan je od novih 
projekata STARTERa, koji kroz niz 
radionica dovodi stručnjake kako bi 
studentima objasnili pojedine dijelove i 
značajne faktore procesa 
zapošljavanja, od pisanja životopisa i 
motivacijskog pisma, uređivanja 
LinkedIn profila, testiranja i 
intervjuiranja.

Cilj je studente educirati o ulasku na 
tržište rada kako bi prilikom traženja 
posla i selekcijskog procesa imali više 
samopouzdanja i bili uspješniji.



STARTER

Business Matchmaker
Business Matchmaker je projekt koji 
omogućuje studentima Ekonomskog 
fakulteta u Zagrebu da se u kratkim 
selekcijskim intervjuima od 5 minuta osobno 
predstave skupini željenih poduzeća. 
Najuspješniji studenti bit će izabrani u 
sljedeći, duži krug 15-minutnih razgovora 
gdje dobivaju priliku ostaviti još bolji dojam te 
potencijalno dobiti ponudu za praksu ili 
zaposlenje. 

Studenti na zanimljiv i interaktivan način 
razvijaju svoje sposobnosti samoprezentacije 
i upoznaju se s tržištem rada iz prve ruke, a 
poduzeća dobivaju priliku pronaći idealnog 
kandidata za traženu poziciju.

Projekt je nastao u suradnji eSTUDENTa i 
Ureda za savjetovanje i razvoj karijera na 
Ekonomskom fakultetu, a na prošlom 
Business Matchmakeru sudjelovalo je više od 
20 poslodavaca i više od 100 studenata.



STARTER

Career Speed Dating
Career Speed Dating je jedinstveni spoj 
razgovora za posao i speed datea koji 
zajednički organiziraju Centar karijera FER-a i 
studentska udruga eSTUDENT. Namijenjen je 
studentima FER-a i srodnih tehničkih i STEM 
usmjerenih fakulteta i veleučilišta u Zagrebu. 

Poduzeća imaju priliku predstaviti se 
studentima kao poželjni poslodavci te 
regrutirati prijavljene studente za posao, 
praksu ili pripravništvo. Uz to od svakog 
prijavljenog studenta nakon obavljenog 
razgovara dobivaju feedback.

Prošle godine je na projektu sudjelovalo 48 
poduzeća i više od 200 studenata.



FINANCIJE

Financial Week
Financial Week projekt je kojeg svake godine 
organizira tim Računovodstvo i financije u 
sklopu studentske Udruge eSTUDENT, a glavni 
cilj mu je približiti studentima zanimljivosti i 
aktualne teme iz svijeta financija. U periodu 
od tjedan dana stručnjaci će održati brojna 
predavanja i radionice koja će studentima na 
zanimljiv način i kroz stvarne primjere 
prikazati aktualna zbivanja i teme iz područja 
financija. Ove akademske godine, “Financial 
Week” će se održati u tjednu od 14. do 18. 
prosinca 2020. na Ekonomskom fakultetu u 
Zagrebu.



FINANCIJE

Legal Week

Projekt je kojeg organizira Legal Team 
studentske udruge eSTUDENT. Putem raznih 
predavanja i radionica studentima se 
predstavljaju teme koje su aktualne na 
području prava i atraktivne studentima.

S naglaskom na praktični dio, kroz tjedan 
dana, nastoji se studentima objasniti na koji 
način naučeno znanje primjeniti u praksi. U 
prvoj godini održavanja projekta on je naišao 
na iznimno veliki interes te su na njemu 
sudjelovali studenti iz cijele regije. 



FINANCIJE

Accounting Battle
Accounting Battle je natjecanje iz područja 
računovodstva koje organizira eSTUDENTov 
tim Računovodstvo i financije u suradnji sa 
gospodarskom i akademskom zajednicom, a 
odvijat će se tijekom ožujka.

Prvi krug natjecanja provest će se online gdje 
će studenti imati priliku primijeniti naučeno 
teorijsko znanje.
U drugom krugu ispitivat će se znanje 
natjecatelja kroz zadatke računskog oblika, a 
održat će se na Ekonomskom fakultetu u 
Zagrebu.

Kroz treći krug partneri projekta će dobiti 
priliku izravno komunicirati s najboljim 
natjecateljima te sudjelovati u odabiru 
pobjednika. 



COMMUNITY

Zlatni indeks

Zlatni indeks je jedinstveni projekt kojim 
akademska zajednica, već 11. godinu 
zaredom, nagrađuje gospodarsku zajednicu 
za kontinuirani doprinos rastu i razvoju 
studenata u poslovnom svijetu.
Kao svojevrstan Oscar, Zlatni indeks potiče 
poduzeća da kontinuirano budu prisutna u 
studentskoj zajednici, a studente da im 
poduzeća s osvojenim kipićem budu 
atraktivnija pri pronalasku prakse ili posla. 
Poduzeća se nagrađuju u 5 kategorija: 
Stručne prakse, Stipendije, Ulaganje u 
studentske udruge i projekte, Stručna 
potpora i organiziranje projekata te Najbolji 
imidž, a dobitnici se određuju u konkurenciji 
malih i srednjih te velikih poduzeća. 

Od 2014. godine dodjeljuje se posebno 
priznanje Prijatelji studenata, kojim se odaje 
posebna zahvala svim prijavljenim 
poduzećima koja su odlučila učiniti korak 
naprijed i investirati u budućnost.



Ovim projektom svi zajedno ukazujemo na 
potrebe djece i mladih, ali i svih ostalih 
članova našeg društva, trudimo se poboljšati 
kvalitetu obrazovanja i, ono najbitnije, 
osigurati svakoj osobi mogućnost da ostvari 
svoj puni potencijal. 

Uz sve to, Kopačka solidarnosti nudi 
poduzećima svojevrstan team building kroz 
sportske aktivnosti. Na turniru 2019. godine 
sudjelovalo je 13 ekipa iz različitih poduzeća i 
studentskih udruga.
Prikupljeno je 40 000,00 kn za Centar za 
slijepe i slabovidne Vinko Bek te je 
štićenicima omogućena kupnja prijeko 
potrebnih aparata.

COMMUNITY

Kopačka solidarnosti
Kopačka solidarnosti je humanitarni 
malonogometni turnir koji se održava već desetu 
godinu zaredom. Sudjelujući na turniru, studenti i 
poduzeća zajedničkim snagama skupljaju 
novčana sredstva kojima se omogućuje 
kupovina materijalnih sredstava za pomoć 
potrebitima.



COMMUNITY

DOP WEEK
Svrha postojanja i glavni cilj svakog poduzeća je 
uspješno poslovanje, poslovanje koje donosi 
profit. Međutim, to se poslovanje odvija u sasvim 
određenoj društvenoj zajednici koja ima svoja 
očekivanja i pravila, u okvirima ograničenog 
prirodnog okoliša, na tržištu na kojeg utječu 
raznolike promjene/nepogode kojima se 
svakodnevno prilagođavaju, te sa zaposlenicima 
koji imaju svoje skupne i pojedinačne težnje. 

Projekt „DOP Week“ namijenjen je da osvijesti 
ljude o tome što je zapravo društveno odgovorno 
poslovanje, koliko je ono važno i potrebno da bi 
naše društvo kao cjelina funkcioniralo bolje nego 
što jest.

Vizija je potaknuti mlade ljude na razmišljanje 
kako na najbolji način uklopiti odgovorno 
poslovanje u organizaciji, prenijeti znanje na 
druge ljude, jer ipak su oni na kraju ti koji će nositi 
promjene u društvu. 



COMMUNITY

Vodič za brucoše
Vodič za brucoše je, kao što mu samo ime 
govori, priručnik namijenjen studentima koji 
su tek započeli svoj studentski put u gradu 
Zagrebu, Rijeci i Varaždinu.

Većinu studenata muče iste brige, ali zato je 
ovdje Vodič!

Osim odgovora na pitanja vezana uz 
studentski život, koja najčešće najviše muče 
brucoše, Vodič krije mnoštvo savjeta za 
uspješnije i što opuštenije studiranje. Svrha 
ovog Vodiča je brucošima dati uvid u ono što 
ih čeka i pripremiti ih na moguće zapreke i 
nedoumice.  



COMMUNITY

Nepotrebno je nekome
potrebno

NJNP je humanitarni projekt tijekom kojeg se 
prikupljaju korištene, a uporabljive 
materijalne potrepštine te zatim doniraju 
udrugama ili ustanovama kojima je potrebna 
pomoć.
Prošle godine prikupljan je školski pribor za 
udrugu DORA koja pomaže djeci i mladima. 
Tijekom petodnevnog štandiranja prikupljeno 
je 2600 komada školskog pribora kao što su 
bilježnice, torbe, bojice, olovke, tempere i sl. 
Osim studenata, u projektu je sudjelovalo i 9 
poduzeća. Ove godine cilj nam je NJNP 
realizirati kao projekt tijekom kojeg će se 
prikupljati tekstil, a za završnicu će biti 
organiziran Humanitarni buvljak.



Zeleni eMJESEC
Zeleni eMJESEC ekološki je projekt usmjeren 
na edukaciju, osvještavanje i aktivaciju 
studentske populacije. Bavi se temama 
ekologije i očuvanja okoliša, a bit će 
proveden u obliku edukativnih predavanja, 
radionica, natjecanja u recikliranju tekstila te 
aktivnosti na otvorenom kao što su filmske 
večeri ekološke tematike i uređivanje vanjske 
površine vrtića.

COMMUNITY



COMMUNITY

Poduzetni humanitarac

Cilj je projekta Poduzetni humanitarac 
zaposlenike raznih poduzeća zabavnim 
sadržajem potaknuti na humanitarno 
djelovanje. Zamišljen je i protekle godine po 
prvi put realiziran u obliku humanitarnog 
pub kviza. 

Timovi sastavljeni od zaposlenika pojedinih 
poduzeća sudjelovali su u kvizu, pokazali 
svoje znanje i pritom se dobro zabavili, a 
novčana sredstva prikupljena od kotizacija 
omogućila su kupnju higijenskih potrepština 
za Socijalni dućan Crvenog križa.



COMMUNITY

Mozak voli zdravo
“Mozak voli zdravo” dugogodišnji je projekt 
eSTUDENTa koji svake godine privlači velik 
broj studenata, a glavni cilj mu je motivirati i 
zainteresirati prvenstveno mlade ljude o brizi 
za vlastito zdravlje. Poseban naglasak pridaje 
se pravilnom načinu prehrane, redovitoj 
tjelovježbi, mentalnom zdravlju te iznimno 
važnoj osobnoj motivaciji. Projekt uključuje 
edukativna predavanja i interaktivne 
radionice vođene u suradnji sa stručnjacima 
iz dotičnih područja, a ove se godine planira 
organizacija četvrte po redu konferencije 
“Mozak voli zdravo”. 

U sklopu projekta organizirat će se, šestu 
godinu zaredom, online natjecanje Brocoola, 
jedino takvo u Hrvatskoj, na koje će se 
studenti moći prijaviti vlastitim video-
receptom zdravog obroka, a pobjednike će 
izabrati stručni žiri nutricionista. Planirano 
vrijeme održavanja je ožujak 2021. godine.



Network of STEM

COMMUNITY

Znanost za sve
Projekt obuhvaća ideje studenata sa 
zajedničkim ciljem: pokazati studentima i djeci 
da znanost može biti zabavna i zanimljiva, te ih 
tako poticati na daljnje istraživanje čime 
razvijaju vlastitu inovativnost i stječu nova 
znanja. U obliku edukativnih radionica 
znanstveno – popularnog karaktera potičemo 
interes kod najmlađe generacije učenika za 
djelovanje u STEM području. U sklopu projekta 
organizira se niz znanstveno-popularnih 
predavanja namijenjenih studentima koja im 
pružaju priliku da prošire svoje vidike i nauče 
nešto novo.

Network of STEM novi je projekt kojem je cilj pružiti 
studentima STEM područja priliku da već za 
vrijeme studiranja otkriju detalje o tržištu rada, 
kakve se kompetencije traže, kako na njima raditi 
te da se upoznaju s budućim poslodavcima, i 
ništa manje važno - upoznaju s drugim 
studentima #networking.

Projekt se sastoji od konferencije i STEM 
razgovora gdje će u opuštenoj atmosferi studenti 
imati priliku poslušati predavanja brojnih 
stručnjaka iz STEM područja.
Planirano vrijeme održavanja konferencije je u 
svibnju 2021. godine.



eSTUDENT MREŽA

Nakon 17 godina postojanja, Udruga je svoje 
djelovanje proširila i na Rijeku i Varaždin, u 
kojima se organiziraju razni događaji, poput 
Moot Court Croatia, humanitarne utrke 
Zasvijetli za druge  ili natjecanja Presentation 
skills.

Rijeka
Moot Court Croatia
Natjecanje u obliku simuliranog suđenja 
namijenjeno studentima treće i viših godina 
Pravnih fakulteta. Natjecateljima pruža 
jedinstvenu priliku stjecanja i razvitka 
pravnih vještina, kao i mogućnost 
povezivanja sa stručnjacima iz područja 
prava diljem Hrvatske. Tijekom trajanja 
natjecanja organizirat će se radionice, u 
svrhu bolje pripreme natjecatelja. Sudionici 
će radom u timu kroz istraživanje slučaja, 
pisanja podnesaka i naposljetku u 
prezentiranju svojih rješenja steći vrlo 
korisna iskustva koja će im zasigurno služiti 
u razvitku njihove profesionalne karijere.

eSTUDENT MREŽA
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Career Match Day

Career Match Day je novi projekt koji 
organizira STARTER u suradnji s 
eSTUDENT Mrežom Rijeka, a predstavlja 
jednodnevno speed dating događanje 
koje okuplja studente različitih 
fakulteta s njima poželjnim 
poslodavcima iz različitih sektora.

Poduzeća imaju mogućnost predstaviti 
se studentskoj zajednici u Rijeci, dobiti 
feedback od studenata, a najboljima 
od njih ponuditi posao, praksu ili 
pripravništvo.
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Rijeka

Zasvijetli za druge

Humanitarna utrka “Zasvijetli za druge” spaja 
humanitarce i ljubitelje trčanja, a time i 
ugodno s korisnim. Osim njezinog 
humanitarnoga karaktera, cilj je utrke 
potaknuti aktivniji i zdraviji način života te 
ukazati na to da je fizička aktivnost jedan od 
načina oslobađanja od stresa.

Sudionici, osim što će moći napuniti svoje 
baterije, također će i pridonijeti dobroj svrsi 
te, u noći, trčanjem zasvijetliti za druge. Sva 
sredstva prikupljena tijekom utrke, bit će 
donirana u humanitarne svrhe. 

RIKULA

"Rikula" je novi kulturni projekt koji će kroz 
predavanja i radionice upoznati sudionike s 
raznim područjima umjetnosti i dizajna, a 
kroz završnu će izložbu studenti imati priliku 
pokazati svoje vještine i talent. Projekt je 
osmišljen radi promicanja kulture u Rijeci i 
upoznavanja s istom. Izložba koja se odvija 
na samome kraju ovoga projekta, 
humanitarnoga je karaktera, posjetitelji 
mogu uživati u radovima, a sva prikupljena 
sredstva će se donirati u humanitarne svrhe. 



eSTUDENT MREŽA

Varaždin

Presentation skills
Presentation skills je natjecanje u izradi 
prezentacija i njihovom prezentiranju. Ovo je 
druga godina kako se Presentation skills 
organizira. Prve godine na natjecanje se 
prijavio 21 natjecatelj. Natjecatelji moraju 
riješiti zadani poslovni slučaj i prezentirati 
svoje rješenje. Na natjecanju se fokus stavlja 
na samu prezentaciju, tj. način prezentiranja. 
Uz samo natjecanje organiziraju se 
predavanja i radionice iz soft skills tematike 
za natjecatelje. Naučeno znanje s radionica 
natjecatelji imaju prilike pokazati na 
natjecanju i osvojiti glavnu nagradu.

Cilj Presentation skills natjecanja je 
poboljšati prezentacijske i komunikacijske 
vještine natjecatelja kroz radionice i 
predavanja te samo natjecanje gdje od 
stručnog žirija dobivaju feedback na njihovo 
prezentiranje.



PARTNERI

Udruga eSTUDENT aktivno radi na poboljšanju 
i podizanju kvalitete studiranja što većem 
broju studenata. Kako bi iskustvo studiranja 
bilo što edukativnije i prožeto praktičnim 
učenjem, fokusirani smo na spajanje 
studenata s najboljim poduzećima u 
Hrvatskoj i šire. 

Kako bismo osigurali što bolju kvalitetu 
projekata, surađujemo s brojnim 
poduzećima. Ako ste vam se naši projekti 
sviđaju, želite pomoći u realizaciji ili 
sudjelovati na nekom od projekta, javite nam 
se kako bismo dogovorili mogućnosti 
suradnje. Veselimo se skorom susretu! :)

Više o nama i našim partnerima možete 
pronaći na: www.estudent.hr/partneri/

http://www.estudent.hr/partneri/
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