60 godina tradicije i
kulture obrazovanja
NA FAKULTETU EKONOMIJE I TURIZMA (FET-U), NAJSTARIJEM
FAKULTETU PULSKOG SVEUČILIŠTA, U ŠEST DESETLJEĆA
DIPLOMIRALO JE VIŠE OD 9000 STUDENATA NA SVIM
RAZINAMA VISOKOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

P

Massimo Piutti,

ula, dragulj Istre, jedan od bisera hrvatskog Jadrana i
među najstarijim njegovim gradovima, nadaleko je poznata kao mjesto s najljepšom otvorenom pozornicom
na svijetu, koju su sagradili Rimljani prije dvije tisuće godina. Upravo se na njoj 30. lipnja trebala obilježiti 60. godišnjica
djelovanja Fakulteta ekonomije i turizma 'Dr. Mijo Mirković', najstarijeg fakulteta pulskog sveučilišta, na kojem je diplomiralo više
od 9000 studenata na svim razinama visokoškolskog obrazovanja.

PREDSJEDNIK UPRAVE
TVRTKE MON PERIN:

Virtualno okružje

– Izrazito sam zadovoljan znanjem koje sam stekao tijekom
petogodišnjeg studija na FET-u, a koje mi je omogućilo kvalitetan rad u Mon Perinu i napredovanje do vodeće pozicije

Valentino Balent,
ASISTENT U REVIZIJI TVRTKE
MAZARS CINOTTI:
– Tijekom preddiplomskog i diplomskog studija na FET-u usvojio sam teorijska i praktična znanja koja su mi osigurala pobjedu na natjecanju Accounting Battle. Time sam ostvario priliku
za jednomjesečnu stručnu praksu u društvu Mazars Cinotti,
nakon čega je zahvaljujući predanom radu i odličnom znanju iz
područja računovodstva i financija uslijedilo zapošljavanje

Mirela Copot
Marjanović,
AUDIT PARTNER TVRTKE MAZARS
CINOTTI:
– Među brojnim prijavljenim studentima za natjecanje Accounting Battle nekoliko ih se istaknulo, a među njima je bio i
Valentino Balent s FET-a. Njegovo tehničko znanje stečeno na
fakultetu pokazalo se kao natprosječno stoga mu je nakon nekoliko tjedana prakse ponuđen posao. Kao i svi mladi članovi
našeg tima Valentino ima potencijala biti odličan revizor

Nove okolnosti rezultirale su obilježavanjem obljetnice u virtualnom
okružju, istom onom u kojem je, kako pokazuju studentske ankete,
uspješno organizirana nastava i ispitni rokovi. Tijekom svoje povijesti
diplomu fakulteta stekli su brojni pojedinci koji su kasnije postali relevantni nositelji gospodarskog, ali i političkog života regije. Kao mjesto
nadohvat ruke europskim metropolama, a istodobno mjesto u kojem
se vrlo brzo može doći do gradske jezgre, plaža ili pak netaknute prirode, Pula se utemeljila kao poželjan i atraktivan grad. Upravo je njezina veličina i dostupnost razlog zašto su je brojni maturanti iz 16 hrvatskih županija odabrali kao mjesto studiranja. Mjesto u kojem mogu
brzo doći do užurbanog centra ili pak pobjeći u obližnju uvalu gdje
mogu pratiti online predavanja i rješavati studentske obveze.

Visok stupanj povezanosti

Kulturološki okrenuta zapadnim civilizacijama Pula i dalje njeguje
visok stupanj povezanosti s međunarodnom zajednicom. Inozemni
partneri čine važan dio studentskog iskustva te je njihovo uključivanje u nastavni proces neizostavni dio edukacije na fakultetu. Na
ukupno 10 studijskih programa na sve tri razine visokoškolskog obrazovanja, studentima je osigurana kvalitetna priprema za zapošljavanje i razvoj karijere. Studenti se već tijekom studija povezuju s poduzećima i institucijama u kojima im je omogućena studentska praksa
i provođenje znanstvenih istraživanja, a imaju na izbor i izvannastavnih aktivnosti poput sporta, domaćih i međunarodnih natjecanja
te sudjelovanja u raznim projektima s gospodarstvenicima i lokalnom
zajednicom. Male grupe studenata te individualni pristup radu uz
primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija osiguravaju
stjecanje suvremenih znanja. Upravo su ova tehnologija i educirano
nastavno osoblje omogućili brzu prilagodbu novim okolnostima. Studentima su osigurana online predavanja i ispiti koji će se izvoditi i u
nadolazećoj akademskoj godini bude li za to potrebe. Ipak, izravni
kontakt teško je zamijeniti tehnologijom, a za iduću je godinu predviđen dovršetak gradnje novoga studentskog doma i restorana, prema
vrsnim standardima i mjeri studenata.
Saznajte više na fet.unipu.hr
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