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03. - 08. ožujka 2021.
Online

SUDIONICI:

Iva Majstorović - Degordian

Ema Menđušić Škugor - Odvjetničko društvo Divjak
Topić Bahtijarević & Krka

Iva Mišković - Odvjetničko društvo Mišković &
Mišković

Maja Praljak - Trgovački sud u Zagrebu

Ana Marija Malić- Degordian

Zoran Špehar - Odvjetničko društvo Špehar & Špehar

Danijela Simeunović - Odvjetničko 
društvo Kovačević Prpić Simeunović

Pavo Mišković - Odvjetničko društvo Mišković & Mišković

Natalija Perić - Odvjetničko društvo Mamić, Perić,
Reberski, Rimac

Dino Gliha - Zajednički odvjetnički ured dr. sc. Marković
 & Grbavac & Gliha

Mislav Mataija - Pravna služba Europske komisije

Romana Matanovac Vučković - Pravni fakultet Zagreb



IVA MAJSTOROVIĆ 
Postoji li posao iz snova?
U osnovnoj školi sanjali smo biti veterinari, doktori, tete u
vrtiću, vatrogasci...a o čemu sanjamo sada? U redu je da
ne znate koji je vaš posao iz snova, ali postoje načini na
koji možete odrediti što vam je važno i što tražite od
posla, ali i savjeti kako da sami utječete na to da vam na
poslu bude san. Ovu temu pokrit će Employer branding
direktorica Iva Majstorović iz agencije Degordian, kroz
svoju priču poslovnog razvoja.

03. ožujka03. ožujka03. ožujka srijeda, 17:00
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srijeda, 18:30

MAJA PRALJAK
Karijera u sudstvu
Imenovanje za suca kruna je sudačke karijere.  Iako put
do imenovanja nije ni lagan ni kratak, on je izazovan i
zanimljiv. O svim koracima na tom putu i o velikom
vlastitom iskustvu, govorit će sutkinja Maja Praljak s
Trgovačkog suda u Zagrebu. Koje poslove obavljaju
sudački vježbenik, sudski i viši sudski savjetnik trgovačkih
sudova, a koje sudski i viši sudski savjetnik Visokog
trgovačkog suda Republike Hrvatske? Sutkinja će sa
studentima podijeliti i svoje iskustvo stečeno u Državnoj
školi za pravosudne dužnosnike te osobno viđenje uloge
suca u pravosuđu, kao i društvu općenito.
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04. ožujka04. ožujka04. ožujka četvrtak 10:00

EMA MENĐUŠIĆ ŠKUGOR
Kako se predstaviti budućem poslodavcu? -
Životopis
Cilj radionice je osposobiti studente da samostalno
sastave životopis kakav će zadobiti pažnju poslodavca i, u
idealnom slučaju, osigurati intervju kao drugu fazu u
pronalaženju posla. Koji su osnovni tipovi životopisa, kako
ih razlikovati i odabrati te koje se greške najčešće
pojavljuju pri sastavljanju životopisa i u komunikaciji sa
željenim poslodavcem, studentima će pobliže objasniti
odvjetnica Ema Menđušić Škugor.

četvrtak  11:00

IVA MIŠKOVIĆ
Kakvog kandidata traže odvjetnički uredi
ozbiljnih namjera

Iskustva pokazuju da pravo obrazovanje za rad u
odvjetničkoj struci počinje tek vježbeništvom. Propisi se
neprestano mijenjaju, a tijekom studija nemamo doticaja
s praksom u dovoljnoj mjeri. Međutim, činjenica da
nemate formalnog radnog iskustva ne mora nužno
značiti da na razgovorima za posao morate biti „jedan od
mnogih“. Puno je stvari koje možete napraviti već tijekom
studija, a kojima ćete nas uvjeriti da s Vama možemo
računati na duge staze!
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četvrtak 12:00

ANA MARIJA MALIĆ
LinkedIn
Od svih društvenih mreža, je li LinkedIn nešto što ne biste
smjeli preskočiti? Kako ova mreža može pomoći u
poslovnom svijetu i zašto sve više postaje "must have"
ispričat će direktorica brend komunikacija iz agencije
Degordian - Ana Marija Malić. Studenti će dobiti savjete
kako da se što bolje predstave na toj mreži i saznati što
sve od nje mogu očekivati.

četvrtak  13:30

DANIJELA SIMEUNOVIĆ
Odvjetnički vježbenik u uredu koji se bavi
poslovnim pravom

Kakve sve poslove rade odvjetnički uredi koji se bave
trgovačkim/poslovnim pravom i zašto je odvjetništvo
dinamično i izazovno?
Kako izgleda radni dan odvjetničkog vježbenika u
takvom uredu i što sve može naučiti prije odlaska na
učenje za pravosudni ispit?
Kakve odvjetničke vježbenike traže uredi koji se bave
poslovnim pravom i što cijene kod kandidata za posao? 
O svim ovim pitanjima, sa studentima će razgovarati
odvjetnica i partnerica Danijela Simeunović iz
odvjetničkog društva KP&S.
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četvrtak 14:30

ZORAN ŠPEHAR
Odvjetnik i njegova stranka
Odnos stranke i odvjetnika u životnom, socijalnom,
psihološkom i ljudskom okviru  interesantna je tema,
posebno za mlade kolege koji razmišljaju o karijeri
odvjetnika.
Odvjetnik Zoran Špehar pričat će o izazovima koje
odvjetničko zanimanje nosi u kontekstu odgovornosti za
dano povjerenje iz vlastitog profesionalnog iskustva koje
je skupljao od 1993. godine i svjedočio brojnim
promjenama koje su utjecale na odvjetničku profesiju.

EMA MENĐUŠIĆ ŠKUGOR
Kako se predstaviti budućem poslodavcu? -
Intervju
Cilj radionice je upoznati studente s postupkom
intervjuiranja, od slanja životopisa kao prvog koraka
preko eventualnih testiranja koje poslodavac provodi pa
sve do finalnog razgovora s odabranim poslodavcem.  Na
radionici će se obraditi  vrsta pitanja koja se na razgovoru
može očekivati i razraditi koraci u pripremi za odgovore
na ta pitanja, s naglaskom na istraživanje budućeg
poslodavca i pripremu najboljeg predstavljanja sebe. Na
kraju radionice studenti bi trebali imati dojam o tome što
proces intervjuiranja obuhvaća i kako se za njega
najbolje pripremiti. 

05. ožujka05. ožujka05. ožujka petak 10:00



PAVO MIŠKOVIĆ
Pravnik u bankarstvu
Generalna predodžba jest da se od diplomiranih
pravnika očekuje da postanu suci ili odvjetnici. Ne čudi,
stoga, što se odabir karijere u bankarstvu čini kao odmak
od “pravog prava”. Međutim, usavršavanje u sektoru koji
nije primarno pravni može vam omogućiti specifična
znanja i vještine koje će vam dati komparativnu prednost
pred konkurencijom i, u konačnici, pripremiti vas za
samostalno poduzetništvo.

petak 11:00
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petak 12:00

NATALIJA PERIĆ
Pretraživanje regulative prakse i ostalih
javno dostupnih informacija
Na početku svake pravničke karijere, početnici će imati
mnoštvo nedoumica i pitanja za koja će trebati pronaći
pravu informaciju u kratkom roku. Odvjetnica Natalija
Perić pokazat će studentima kako najlakše pretraživati
pravnu regulativu i uputiti ih na korisne poveznice s
važnim informacijama za snalaženje i rješavanje
zadataka u svakodnevnom radu.



DINO GLIHA
Interdisciplinarni pristup u pravnoj karijeri
Bavili ste se sportom? Umjetnička ste duša? Zanima Vas
ekonomija ili informatika? Ili jednostavno ste uvijek bili
otvorenog uma i razmišljali izvan zakona i hrpe knjiga
koje smo postavili pred vas. Ako je odgovor da na barem
jedno od postavljenih pitanja, pozivamo Vas na
predavanje odvjetnika Dina Glihe o važnosti
interdisciplinarnog pristupa u pravu. U dinamici
svakodnevnog života 21. stoljeća interdisciplinarni pristup
je često zanemaren i zaboravljen. Međutim, s razvojem
tehnologija i novih tržišta od pravnika se sve više
zahtijeva da funkcioniraju izvan okvira klasičnog pravnog
razmišljanja. Kreativniji pristup, kojemu bi i sami pravnici
trebali biti skloni,  primjenjiv je u raznim granama prava
u praksi i akademiji - od trgovačkog prava i prava
društava, preko tržišnog natjecanja i pojedinih prava
intelektualnog vlasništva, pa sve do obiteljskog prava, a
također je bitan i koristan za osobni razvoj pojedinca..

petak 1300
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ROMANA MATANOVAC VUČKOVIĆ
Pravna zaštita vlastitih poslovnih ideja

Zanima li Vas pravna zaštita vlastitih poslovnih ideja u
poslovnom okruženju? Predavanje na tu temu održat će
profesorica Romana Matanovac Vučković s  Katedre za
građansko pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

MISLAV MATAIJA
Karijera u institucijama EU-a

Mislav Mataija, bivši nastavnik na Katedri za europsko
javno pravo, prenijet će studentima svoje višegodišnje
iskustvo člana Pravne službe Europske komisije i pravnog
zastupnika Komisije u postupcima pred Sudom Europske
unije i tijelima Svjetske trgovinske organizacije. Studenti
će također dobiti uvid u profesionalne prilike za pravnike
u tijelima EU, način zapošljavanja, kao i mogućnosti
pripravništva.
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ponedjeljak 15:00

ponedjeljak 17:00

08. OŽUJKA08. OŽUJKA08. OŽUJKA


