
 
 

Izvještaj o radu Ureda za karijere 

 
Izvještajni period  01. siječnja 2022. - 31. prosinac 2022. godine 
  
Članovi Ureda:  
Prodekan za poslovne odnose, doc. dr. sc. Elvis Žic, voditelj Ureda 
Prof. dr. sc. Dijana Car Pušić, nastavnica zadužena za stručnu praksu 
Vedran Ivanić, dipl. ing. građ., predstavnik poslodavaca (Hrvatske ceste) 
 
Aktivnosti Ureda 

 Siječanj 2022.  

- Održan po prvi put Boost Camp (15.1.2022.) za buduće studente (prijavljeno 27 studenata) 

- Postavljena oglasna ploča i uređene stranice Ureda za karijere  

- Kreirana i podijeljena tablica svim djelatnicima fakulteta za stručna predavanja, edukacije i 

radionice, posebno za tvrtke koje imaju predavanja na našem fakultetu, posebno za naše 

djelatnike koji imaju određena predavanja za pojedine tvrtke izvan fakulteta ili na fakultetu  

- Uređena stranica za Alumni članove na web stranici fakulteta, postavljene važne informacije i 

prijavni obrazac za članstvo, dane osnovne smjernice za suradnju fakulteta i Alumni članova.  

- Održan sastanak sa prof. Dunjom Škalamera Alilović sa Ekonomskog fakulteta u Rijeci vezano 

za aktivnosti njihovog Alumni kluba (sastanku je prisustvovao Dekan fakulteta, prof. dr. sc. 

Alen Host, te Vanja Rubeša, stručna suradnica za Alumnije).  

 

 Veljača 2022. 

- Otvorena nova rubrika “Oglasi za zapošljavanje” na web stranici fakulteta za potrebe 

zapošljavanja studenata i odrađivanje stručne prakse (pripravništva) u pojedinim tvrtkama  

- održan 4. UNIRI ALUMNI sastanak (11.2.22.) sa prorektoricom Martom Žuvić oko ključnih 

zadataka i smjernica: umrežavanja Alumni organizacija na Sveučilištu, utvrđivanja 

institucijskih članova ALUMNI UNIRI mreže, imenovanje Programskog odbora ALUMNI UNIRI 

mreže, kreiranje obrasca za privolu završenih studenata za kontaktiranje od strane ALUMNI 

UNIRI mreže, te kreiranje logotipa ALUMNI UNIRI mreže  

- Održan sastanak Ureda za karijere (15.2.22.) – važne točke na sastanku bile su: 

1. Povećanje zapošljavanja i konkurentnosti studenata Građevinskog fakulteta u Rijeci 
2. Umrežavanje ciljnih skupina – studenata, poslodavaca i Alumni članova 
3. Organizacija stručnih predavanja za studente (savjetodavne, informativne, edukativne 

i istraživačke aktivnosti) 
4. Stvaranje mreže potencijalnih poslodavaca 
5. Razmatranje mogućnosti jačanja suradnje gospodarstva i fakulteta (kroz razne 

aktivnosti) 
6. Jačanje suradnje ALUMNI članova i fakulteta kroz Ured za karijere.  
Zapisnik sastanka održanog 15.2.2022. u cjelosti se nalazi na web stranicama fakulteta u 

rubrici „Ured za karijere“, a zajedno sa svim zaključcima i smjernicama se može 
pogledati putem poveznice.  

- potaknuta suradnja članova Alumni kluba i fakulteta kroz izrađeni i proslijeđeni obrazac prema 

Alumni članovima, osmišljeno strukturiranje Alumni web stranice u dogovoru sa članovima 

Ureda za karijere i Odbora za suradnju sa zajednicom i gospodarstvom. Razmatrana 

mogućnost nabavke programa za statističku analizu unutar Alumni zajednice (60 Eura/mjes.).  

- proslijeđena anketa za suradnju poslodavaca sa fakultetom u vidu organiziranja stručnih 
radionica i i seminara, stručne prakse, predavanja u sklopu pojedinih kolegija i slično. Anketa 
je proslijeđena na ukupno 98 građevinskih tvrtki s kojima Građevinski fakultet ima suradnju 
unazad pet (5) akademskih godina. Na anketu se ukupno odazvalo 17 građevinskih tvrtki od 
kojih je šest (6) tvrtki na popisu stručne baze Građevinskog fakulteta u Rijeci.  

 

 Ožujak 2022. 

- održan 5. UNIRI ALUMNI sastanak (23.3.22.) s tematskom točkom vezanom za predstavljanje 

Ureda za karijere Sveučilišta u Rijeci, odnosno njihov rad i suradnja sa ostalim sastavnicama 

https://gradri.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/09/Zapisnik-sastanka_Ured-za-karijere_15.2.2022.pdf


 
 

na Sveučilištu (dogovor oko zajedničkih događanja u 2022. godini). Ujedno se usvojio Obrazac 

za privolu za kontaktiranje završenih studenata od strane ALUMNI UNIRI-a, te je razmatran 

način provođenja ispitivanja zapošljivosti završenih studenata na Sveučilištu u Rijeci.  

 

 Travanj 2022. 

- održan 6. UNIRI ALUMNI sastanak (21.4.22.) na kojem se raspravljalo i analiziralo provedeno 

ispitivanje zapošljivosti studenata na pojedinim sastavnicama Sveučilišta, te je predstavljen 

portal Moja UNIRI karijera.  

- Organizirana Allplan edukacijska radionica za studente (uživo na fakultetu) u suradnji sa 
tvrtkom Baldinistudio d.o.o. iz Zagreba u period od 28.-30.04.2022. (radionicu uspješno 
završilo 22 studenta).    

- Suradnja fakulteta sa Uredom za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra na realizaciji 

projekta pod nazivom “Moja UNI kaRijera” – projekt provodi Centar za karijere, a cilj projekta 

je razvoj jedinstvenog sveučilišnog internetskog portala koji objedinjuje interese i potrebe svih 

sastavnica (fakulteta i odjela), studenata, Alumnija i poslodavaca. Portal je prvenstveno 

namijenjen jednostavnom, brzom i učinkovitom povezivanju studenata i Alumnija riječkog 

Sveučilišta s poslodavcima. 

- Izvršena analiza zapošljivosti završenih studenata Građevinskog fakultetu u Rijeci za 2019. 

godinu (zaključci i smjernice temeljene na ispitivanju zapošljivosti završenih studenata našeg 

fakulteta i pojedinih sastavnica Sveučilišta u Rijeci za 2019. godinu može se u cjelosti 

pogledati putem poveznice).  

 

 Svibanj 2022. 

- Suradnja sa građevinskom tvrtkom Aksijal d.o.o. koja kreira emisiju Koordinacija – tvrtka je 
imala info promidžbeni dan (9-17h) na našem fakultetu gdje su se studenti upoznali sa 
vođenjem investicija, stručnim nadzorom građenja i izvođenjem radova same tvrtka. Prikazano 
je i nekoliko kratkih audio-video materijala za promidžbu pojedinih područja unutar 
građevinarstva, te nekoliko filmova oko razvoja karijera budućih građevinara.  

- održan 7. UNIRI ALUMNI sastanak (31.5.22.) na kojoj je razmatrano izvješće radne skupine 

za osmišljavanje i organizaciju Dana karijera na Sveučilištu u Rijeci - UNIRI Career Day. 

 

 Lipanj 2022. 

- Organizirano fakultetsko natjecanje Allplan Faculty Hackathon (13.-15.06.2022.) kroz 
zajedničku organizaciju tvrtke Baldinistudio d.o.o. iz Zagreba i Građevinskog fakulteta u Rijeci. 
Na fakultetskom natjecanju su sudjelovala dva studentska tima koja su tijekom dva dana 
pripremala projektni zadatak dobiven od tvrtke Baldinistudio d.o.o. Pobjednički fakultetski tim 
je predstavljao fakultet na glavnom regionalnom natjecanju Allplan Regional Hackathon u 
Crnoj Gori (osvojeno odlično 4. mjesto).  

- Potpisan sporazumni ugovor sa Centrom za digitalnu izgradnju Hrvatska – jačanje suradnje 
Centra i fakulteta na implementaciji pojedinih računalnih programa u nastavi (BIM tehnologija, 
GIS, AutoDesk programi itd.), održavanje stručnih radionica i seminara za student i djelatnike 
fakulteta, promoviranje fakulteta na nacionalnoj razini  

- održan 8. UNIRI ALUMNI sastanak (27.6.22.) sa fokusom na detaljnoj realizaciji Dana karijera 
na Sveučilištu u Rijeci - UNIRI Career Day (razmatranje događanja za svaki pojedini dan, 
dogovor oko poziva pojedinih tvrtki koje će se predstavljati studentima, definiranje Caffe 
tribune i sl.) 

- Održan prvi susret Alumni članova (28.6.2022.) na kojem je koordinator Alumni kluba Elvis Žic 
održao kratki uvodni pozdrav i kratki osvrt na ponovnu aktivaciju Alumni kluba. U sklopu 
susreta održano je stručno predavanje kolege Nikše Nenadića na temu “Provedba nadzora 
nad izvođenjem podvodnih radova”, te glazbeni performans naše Alumni članice Marine 
Perazić. U sklopu Alumni susreta održan je domijenak i druženje za sve Alumni članove.  

 

 Kolovoz 2022. 

- Četiri građevinske tvrtke upisane u stručne baze Sveučilišta/fakulteta (KFK d.o.o., StudioArs 

d.o.o, Seacon d.o.o. i Signalinea d.o.o.). Kratke informacije o pojedinoj tvrtci su postavljene 

na web stranicu fakulteta, te opisane u Zborniku radova našeg fakulteta. Ujedno pokrenut 

https://gradri.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/09/Zakljucci-i-smjernice_Analiza-zaposljivosti-studenata-GFRI-u-2019.g.pdf


 
 

postupak prema još četiri građevinske tvrtke za upis u stručne baze (Paladin d.o.o., 

Tehnoplast d.o.o., Rijekaprojekt d.o.o., GEO-5 d.o.o.)  

- Provedena anketa za poslodavce (Suradnja fakulteta sa zajednicom i gospodarstvom) – 

cjelokupna provedena analiza ankete je dana na web stranicama fakulteta kroz poveznicu). 

 

 Rujan 2022. 

- u dogovoru sa prof. Marovićem ostvarena suradnja sa tvrtkama 3LHD, Volum3 i Hoplon u vidu 
implementiranja pojedinih računarskih programa u nastavu, održavanja stručne prakse, izrade 
završnih i diplomskih radova, te održavanja stručnih radionica. Radi se o tvrtkama koje se 
bave pretežno arhitekturom (projektna dokumentacija, izgradnja, nadzor, izvođenje i sl.) 

- Suradnja sa tvrtkom PlanRadar d.o.o. oko razmatranja nabavke PlanRadar aplikacije za 
potrebe studenata i nastavnika fakulteta. Cilj suradnje je prvenstveno educiranje o digitalnim 
rješenjima u građevini, upoznavanje s potencijalnim novim korisnicima, te organizacije panela/ 
webinara/seminara i slično. PlanRadar se koristio na nekim od najznačajnijih projekata u 
Hrvatskoj kao što su Pelješki most, Valamarov hotel Pical, rekonstrukcija Podravkine upravne 
zgrade, gradnje Lidlovog opskrbnog centra te projekt aglomeracija Karlovac i brojnih drugih 
(https://www.planradar.com/hr/). 

 

 Listopad 2022. 

- održan 9. UNIRI ALUMNI sastanak (6.10.22.) sa fokusom na završnim detaljima i dogovorima 
oko organizacije Dana karijera na Sveučilištu u Rijeci - UNIRI Career Day (definiranje termina 
i mjesta pojedinih događanja, dogovor oko predstavljanja pojedinih tvrtki i mjesta održavanja 
Uniri Jobs Faira, definiranje satnice i mjesta održavanja Caffe tribune i sl.) 

- organizirani Dani karijera na razini svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci (17.-21.10.2022.). U 
sklopu manifestacije organizirana su mnogobrojna predavanja za student na Građevinskom i 
Filozofskom fakultetu, te Odjelima Sveučilišta u Rijeci, organizirano je Uniri Jobs događanje, 
predstavljanje 39 tvrtki (5 tvrtki s kojima naš fakultet surađuje: GP KRK d.o.o., Geotech d.o.o., 
KFK d.o.o., Signialine d.o.o., Marecon d.o.o.), održani štandovi za tvrtke i susret studenata sa 
predstavnicima tvrtki (mogućnost odrađivanja stručne prakse ili mogućeg zapošljavanja).  

- u suradnji sa Savezom udruga inovatora grada Rijeke (gosp. Mladen Štajduhar) organizirana 
je izložba inovatora AdriaTech 2022 (24.-28.10.2022.). Svi plakati naših djelatnika s fakulteta 
prezentirani su i na nacionalnoj izložbi inovatora u Zagrebu (ARCA22). U sklopu izložbe 
inovatora organiziran je prvi Inovacijski forum (sa nekoliko zanimljivih predavanja – Boris 
Golob, STEP RI; Ivan Palijan, Palijan d.o.o., Ana Baričević sa GF Zagreb, te Prof.dr.sc. Saša 
Zelenika, prorektor Sveučilišta u Rijeci)  

- Ostvarena suradnja sa tvrtkom AdriaBIM Academy – proslijeđen mail studentima za prijave 
na sudjelovanje online AdriaBIM akademije koja je započela 24.10.2022. Akademiju organizira 
tvrtka e-DISTI, odnosno njihov odjel pod nazivom AdriaBIM koji se bavi distribucijom CAD/BIM 
računalnih programa. Svaki tjedan će se primati 8 novih studenata na potpuno besplatnu 
edukciju.  

- Sveučilište u Rijeci je na temelju sporazuma sklopljenog s Courserom, globalnom platformom 
za online učenje, omogućilo svojim studentima i djelatnicima, a od sada i svim 
Alumnijima pojedinih sastavnica Sveučilišta u Rijeci, pristup Courserinim sadržajima putem 
UNIRI Coursera online platforme.  

 

 Studeni 2022. 

- Održana prva DiGiDeck 2022 konferencija o digitalnoj tehnologiji i primjeni BIM-a u 
građevinarstvu. Konferenciju je organizirao Centar za digitalni razvoj Hrvatska (Monika Mlakić, 
direktorica Centra) s kojim je naš fakultet potpisao sporazumni ugovor u srpnju mjesecu 2022. 
Svi student i djelatnici fakulteta se mogu učlaniti u Centar na temelju kojeg dobivaju određene 
benefite u pogledu nabavke pojedinih računalnih programa, plačanja kotizacija za pojedine 
stručne radionice i seminare koje organizira Centar, te mogućnost potpore i pomoći pri radu 
sa pojedinim računalnim programima.   

 

Voditelj Ureda za karijere 
doc. dr. sc. Elvis Žic, prodekan za poslovne odnose 

https://gradri.uniri.hr/wp-content/uploads/2022/09/Suradnja-poslodavaca-sa-Gradevinskim-fakultetom-u-Rijeci-Anketa-za-poslodavce.pdf
https://www.3lhd.com/hr
https://volum3.com/en/
https://hoplon-ri.hr/
https://www.planradar.com/hr/



