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Portal Stup uspješno povezuje studente i tvrtke

S obzirom na izvrstan početni odziv tvrtki i studenata, za očekivati je 
da će do kraja akademske godine na Stupu biti i do 250 tvrtki te preko 
300 mjesta za stručne prakse, uz još 20-ak obavljenih gostujućih 
predavanja i radionica što svakako doprinosi kvaliteti nastave, ali i 
povezivanju visokog obrazovanja te tržišta rada općenito.

Inicijativa Fakulteta elektrotehnike, računar-
stva i informacijskih tehnologija (FERIT) za aktivno 
uključivanje tvrtki u nastavni proces intenzivirana 
je 1. svibnja ove godine otvaranjem portala za stu-
dente FERIT-a i poslodavce – „Stup“ (http://stup.
etfos.hr/). 

U zadnjih 10-ak mjeseci vidljivi su i prvi zna-
čajni rezultati ove inicijative jer se od tada Stupu 
pridružilo preko 180 tvrtki, koje su objavile blizu 
100 obavijesti o slobodnim radnim mjestima, mo-
gućnostima izrade završnih i diplomskih radova te 
o ostalim sadržajima i aktivnostima koje su od inte-
resa za studente FERIT-a.

Predstavljanja tvrtki
Pored toga, na Stupu je otvoreno preko 180 

mjesta za stručne prakse koje studenti odrađuju 
kao obvezni dio programa završne godine preddi-
plomskog stručnog studija i diplomskih sveučiliš-
nih studija elektrotehnike i računarstva. Stupom se 
Fakultet koristi za obavještavanje tvrtki o nastav-
nim i izvannastavnim aktivnostima u koje se tvrtke 
mogu uključiti. Primjerice, o mogućnostima pred-
stavljanja tvrtke i gostujućih predavanja na neku 
stručnu temu, sudjelovanju u nastavi općenito, 
upućivanju prijedloga za unaprjeđenje sadržaja 
predmeta, itd. Tako su preko Stupa dogovorena, 
odnosno na Stupu objavljena predstavljanja tvrtki 
Infobip (19. svibnja), Inchoo (23. svibnja) i IN2 (6. li-
stopada), studentski posjeti tvrtkama Dilj (29. trav-
nja), Saponija (16. svibnja) i Rimac Automobili (15. 
lipnja), radionica OSC-a „Razvoj videoigara Unity 
5 2D/3D Enginom“ (od 19. listopada), PHP Akade-
mija Inchooa (od 17. listopada), i slično. Također je 
dogovoren niz gostujućih predavanja čija je svrha 
studentima iz prve ruke prikazati praktičnu korist 
onoga što uče u okviru redovite nastave. 

U tijeku su dogovori o dodatnim gostujućim 
predavanjima tvrtki GlobalLogic, Sartura, Commi-

• “Demistifikacija Weba (8. prosinca, na kole-
giju Programiranje 1)” – Edunova

• „Mjerenja u valjaonici“ (5. prosinca, na ko-
legiju „Osnove mjerenja“), „Izmjenični elek-
tromotorni pogoni kao izvor smetnji“ (30. 
studenog, na kolegiju „Elektromagnetska 
kompatibilnost“), „Karakteristike suvreme-
nih energetskih pretvarača“ (2. prosinca, na 
kolegiju „Osnove energetske elektronike“) – 
Danieli Systec

• „Kako izgraditi kvalitetan softver?“ (22. stu-
denog, na kolegiju „Modeliranje i dizajn pro-
gramskih sustava“) – Farmeron

• „Industrijska automatizacija“ (9. prosinca, 
na kolegijima „Industrijska informatika“ i 
„Dinamika industrijskih sustava“) – Siemens

• „Prijenosni sustavi i zajedničko europsko 
tržište električne energije“ (30. studenog, 
na kolegiju „Ekonomika i tržište električne 
energije“) – Hrvatski operator prijenosnog 
sustava, Prijenosno područje Osijek

• studeni 2015. godine – rođena ideja za Stup 
kao portal za stručne prakse, a zatim i portal 
za izravnu komunikaciju između studenata 
FERIT-a i poslodavaca općenito

• prosinac 2015. godine – započeta realizacija 
Stupa

• ožujak 2016. godine – kontaktirane prve 
tvrtke za pristupanje Stupu i uspješno sklo-
pljeno prvih sedam sporazuma (Rimac Au-
tomobili, OSC, BIOS, Mono, Meteor, Zavod 
za informatiku, Institut RT-RK), a do kraja 
mjeseca ukupno 23 sporazuma

• do kraja travnja 2016. godine – potpisano 
ukupno 47 sporazuma

• 1. svibnja 2016. godine – javno lansiran 
Stup!

• do 1. prosinca 2016. godine Stupu je pristu-
pilo ukupno 189 tvrtki

nus, Adacta, Spin, a uskoro se očekuje i proširenje 
popisa.

Studenti pak mogu nakon logiranja iskaza-
ti svoj interes za aktivnosti tvrtke pri čemu će se 
tvrtkama pojaviti u izdvojenom popisu, u tzv. “bazi 
zainteresiranih studenata”, koja trenutačno broji 
preko 200 studenata i koja pokazuje veliki interes 
studenata FERIT-a za stjecanje praktičnih znanja 
još za vrijeme studija.
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Radionica OSC-a „Razvoj videoigara Unity 5 
2D/3D Enginom“ (od 19. listopada 2016. pa do si-
ječnja 2017. godine) koju vodi Leo Tot (Microsoft 
Student Partner), također student FERIT-a, obuhva-
ća teme kao što su osnovni elementi game dizajn 
procesa, upoznavanje sa sučeljem i općenito uvod 
u Unity 5 razvojno okruženje, elaboracija pojmova 
object, sprite, skripta i assets općenito, itd. Kako bi se 
studente dodatno potaklo na pohađanje radionice, 
odrađena radionica bit će priznata kao dio odrađe-
nih aktivnosti na predmetu „Razvoj računalnih iga-
ra“ koji slušaju studenti dipl. sv. studija računarstva, 
izborni blok Informacijske i podatkovne znanosti.

Kroz PHP Akademiju Inchooa (od 17. listopada 
do kraja studenog) djelatnici tvrtke Inchoo sve su 
polaznike pripremali za rad na praktičnim projek-
tima u PHP-u koji je već godinama jedan od naj-
zastupljenijih jezika za programiranje web strani-
ca. Neke procjene govore i da je više od 70 posto 
weba pisano PHP jezikom. Suradnja FERIT-a s Inc-
hoo-om nastavit će se i gostujućim predavanja na 
predmetu „Napredno web programiranje“.

Neka od gostujućih 
predavanja na FERIT-u 
u studenom i prosincu:

Povijest Stupa


