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U P U T N I C A 
za stručnu praksu 

 
 

Na stručnu praksu u Vašu tvrtku/gospodarstvo u ak. god. 2018./19. upućuje se student VI 

semestra Visokoga gospodarskog učilišta u Križevcima: 

 

 

        
Student:   

(ime i prezime, matični broj indeksa, smjer) 

 

 
                

KRIŽEVCI COLLEGE OF AGRICULTURE                                                                                 

48260 KRIŽEVCI, Milislava Demerca 1, HRVATSKA/CROATIA 
Tel.: +385 (0) 48 681 597; 279 182; Fax: +385 (0) 48 682 790; E-mail: uprava@vguk.hr 



 

 

Poštovani! 
 

Zahvaljujemo Vam na prijemu naših studena u Vašu tvrtku ili gospodarstvo, gdje će 

obaviti stručnu praksu VI  semestra predviđenu programom studija našeg Učilišta.  

 

Za vrijeme boravka u Vašoj tvrtki ili gospodarstvu, studente treba uključiti u neposredni 

proces proizvodnje (primarni ili/i preradbeni), kako bi svladali određene proizvodne faze. 

Radeći  na svim poslovima s Vašim djelatnicima, ovladat će pojedinim stručnim zahvatima i 

postati  korisni. Ukoliko ih  je više u grupi, a radi postizanja bolje efikasnosti,  po mogućnosti 

ih rasporedite zasebno. 

 

Na kraju stručne prakse, zadužena osoba za studente u Vašoj tvrtki ili gospodarstvu 

ispunjava obrazac “Ocjena stručne prakse” (u materijalima), a pečatom i svojim potpisom 

ovjerava i Izvješće s prakse, koje je student dužan napisati, a koji će kasnije usmeno 

obrazlagati, pred tročlanim povjerenstvom  Učilišta. 

 

 
 Svaki student dužan je odraditi 420 sati stručne prakse, počevši od 1. ožujka do najkasnije 01. 

rujna tekuće godine. Praksu možete organizirati, ovisno o potrebi određenih proizvodnih procesa 
u Vašoj tvrtki ili gospodarstvu u tom razdoblju, pa ista može otpočeti kasnije ili, može biti 
prekinuta i ponovno nastavljena, ovisno o Vašim potrebama. Očekuje se da student-praktikant 
bude u istom položaju kao i zaposlenici.   

 Na početku prakse studenti predaju obrazac “Ocjena stručne prakse”, a na kraju prakse preuzimaju 
popunjen i ovjeren isti obrazac te ga predaju Voditelju stručne prakse  Učilišta 

 Svaki je student obvezan na kraju stručne prakse izraditi Izvješće s prakse, uže ili šire vezano uz 
poslove koje je obavljao na praksi. Izvješće s prakse mora biti ovjereno pečatom i potpisano od 
osobe koja je u vašoj tvrtki ili poduzeću zadužena za vođenje i praćenje studenta. 

 Izvješće s prakse u obliku pisanog teksta, student je dužan predati voditelju prakse najkasnije do 
12. rujna, kako bi mu od 16.-20. rujna 2019. bila omogućena usmena obrana rada pred tročlanim 
povjerenstvom, koje do  nosi konačnu prosječnu ocjenu stručne prakse, te je upisuje u indeks. 

 Povjerenstvo za ocjenu stručnog rada sastoji se od tri člana: predsjednika i dva člana. Predsjednik 
povjerenstva je jedan od voditelja stručne prakse, a članovi su nastavnici struke uz čije područje 
je vezana stručna praksa 

 
 

S osobitim poštovanjem ! 

 

 

U Križevcima, 28. veljače 2019.  

 

 

 

 

                                                                                    Voditelj stručne prakse:  

 

                                                                                     dr. sc. Marcela Andreata-Koren 

 


