Predavanje: Studirati na FBF-u – ponešto za svakoga
U predavanju će studentica 5. godine farmacije Zrinka Duvnjak iz vlastite perspektive opisati
kako je to studirati na FBF-u. Govorit će o atmosferi na fakultetu, učenju, društvenom životu,
o različitim izvannastavnim aktivnostima koje fakultet nudi te kako ih iskoristiti za putovanja,
upoznavanje novih prijatelja i rad na sebi.

Zrinka Duvnjak odlična je studentica 5. godine studija
farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu, a osnovnu i srednju školu pohađala
je u Novoj Gradiški.
Svoj diplomski rad izradila je na University of Helsinki
(Finska), a tijekom studija bavila se znanstvenim radom u
farmaceutskoj tvrtki Xellia Pharmaceuticals (Zagreb), na
University of Cambridge (Ujedinjeno Kraljevstvo) te na
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu. Rezultate svog
znanstvenog rada predstavila je u obliku brojnih posterskih i usmenih priopćenja na domaćim
i međunarodnim znanstvenim skupovima, neki od kojih su Pharmacology Away Day 2019,
University of Cambridge, gdje je osvojila nagradu za najbolje postersko izlaganje u
konkurenciji sa studentima doktorskih studija i Farmebs 2021. gdje je osvojila nagradu za
najbolje usmeno priopćenje. Za svoj znanstveni rad na Zavodu za opću i anorgansku kemiju na
Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu dobila je Dekanovu nagradu te je jedan od koautora
znanstvenog rada publiciranog u Q1 časopisu. Dodatno tijekom studija sudjelovala je u kratkim
studentskim razmjena na Charles University (Republika Češka), Marmara University
(Turska), Aix-Marseille University (Francuska) i University of Graz (Austria).
Zrinka je bila aktivna članica u studentskim i stručnim organizacijama. U International
Pharmaceutical Students' Federation (IPSF) bila je na poziciji Pharmaceutical Sciences
Coordinator-a, u European Pharmaceutical Students' Association (EPSA) dvije je godine bila
Twinnet i IMP coordinator za Zagreb, u Udruzi studenata farmacije i medicinske biokemije
Hrvatske (CPSA) sudjelovala je u organizaciji mnogih projekata, službeno predstavljala
Udrugu na međunarodnim skupovima te je bila predsjednica organizacijskog odbora 6.
Kongresa Udruge studenata farmacije i medicinske biokemije Hrvatske, a dvije akademske
godine bila je i zamjenica člana Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu. Zrinka je bila dio
organizacijskog odbora 11th International Society for Applied Biological Sciences' Conference
and Mayo Clinic Lectures in Individualized Medicine na kojem su kao predavači sudjelovali i
dobitnici Nobelove nagrade.
Tijekom studija Zrinka je bila član Mješovitog studentskog pjevačkog zbora fakulteta Cappella
Panacea i Sportske udruge Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta te je igrajući odbojku
sudjelovala na sveučilišnim i međunarodnim natjecanjima (Humanijada). Sudjelovala je kao
demonstratorica u izvođenju vježbi iz kolegija Fizika te mentorirala grupu studenata 1. godine
studija farmacije. Zrinka je također pripremila set video lekcija kao pripremu maturantima za
državnu maturu unutar startup-a Top Matura.

