
Izvješće o natječaju Female Engineers MOL Programme 

 

Ove godine MOL Grupa je organizirala natjecanje Female Engineers MOL Programme, 

natječaj za program stipendiranja studentica iz STEM područja. Cilj inicijative je bio potaknuti 

interes žena prema STEM području te pomoći mladim ženama u razvoju njihove karijere. Ove 

godine imale su se prilike natjecati studentice iz različitih tehničkih područja iz 7 zemalja 

(Mađarska, Slovačka, Danska, Italija, Pakistan, Rusija i Hrvatska).  

Natječaj se sastojao od tri kruga. U prvom krugu bilo je potrebno predati svoj životopis te 

napisati esej na temu kako žene mogu pridonijeti pozitivnoj promijeni u naftnoj industriji. U 

drugom krugu bilo je potrebno riješiti nekoliko zadataka kojima se provjeravalo logičko 

zaključivanje. Na temelju prva dva kruga, komisija je odabrala 12 najupečatljivijih studentica 

za posljednji krug. U finalnom krugu, koji se održao u Budimpešti 8. i 9. svibnja 2018., 12 

finalistica bilo je podijeljeno u 3 tima te su timovi trebali riješiti case study na temu kako da 

MOL Grupa pokrene posao reciklaže plastike za što su imali 24 sata. Svoje rješenje svaki tim 

prezentirao je pred žirijem, a nakon prezentacije svaka natjecateljica bila je individualno 

pozvana na intervju. Tri djevojke od 12 finalistica MOL Grupa je odlučila nagraditi 

stipendijom, FSB-ovki Sari Ugrinić taj završni korak nažalost nije uspio. . 

O svom velikom uspjehu Sara Ugrinić dala je kratku izjavu:  
„Izuzetno mi je drago i bila mi je ogromna čast predstavljati Hrvatsku i FSB u Budimpešti na 

finalu ovog natjecanja i jako sam sretna što se moja prijava i moj esej i životopis izdvojio od 

preko stotinu prijavljenih. Imala sam priliku upoznati 12 predivnih, ambicioznih i 

perspektivnih mladih žena iz različitih zemalja i kultura koje stvarno uživaju u odabiru svog 

smjera izučavanja. MOL Grupa ovim je projektom sakupila mlade studentice iz različitih 

tehničkih područja te je svaka od nas doprinijela rješenju problema case study-ja znanjem iz 

svog znanstvenog područja. Iako nije bilo jednostavno, u Budimpeštu sam došla dosta dobro 

pripremljena i ovim putem bih se htjela zahvaliti profesoru Davoru Ljubasu i profesorici 

Tatjani Haramini koji su podijelili sa mnom svoje znanje o navedenim temama i koje mi je bilo 

vrlo korisno tijekom pripreme case study-ja i intervjua. Ovim sam putovanjem stekla 

ogromno iskustvo jer sam prvi puta imala priliku biti na ozbiljnom poslovnom intervjuu te 

rješavati stvarni poslovni problem s kakvim ću se vjerojatno susresti u poslovnom životu. Ono 

čemu se posebno pridavalo pažnje je naše snalaženje u timskom radu te mi je ovaj projekt 

ukazao na neke bitne osobine koje bi trebao imati svaki uspješni inženjer van područja samog 

znanstvenog izučavanja, a to su dobre komunikacijske vještine, maštovitost, domišljatost i 

jedinstvenost/originalnost. Iako nisam dobila stipendiju, vrlo sam ponosna i sretna što sam 

bila jedna od 12 finalistica. Inicijativa MOL Grupe da potakne i nagradi mlade inženjerke je 

vrlo pohvalna jer je žena u tehničkim područjima, unatoč sve većem broju upisanih žena iz 

godine u godinu, još uvijek vrlo malo te danas više ne bi smjelo biti nikakve prepreke za žene 

da se bave ovim poslom. Zato bih voljela potaknuti i druge studentice da se prijave na MOL-

ov program jer je meni donio iskustvo koje bih teško imala priliku drugdje steći!“ 
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Sara Ugrinić i njen tim u finalu (Sara Ugrinić – prva slijeva) 

 

 

Finalistice i članovi MOL-ovog Povjerenstva za dodjelu stipendija 


