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SVEUČILIŠTE U SPLITU
raspisuje
NATJEČAJ za upis polaznika SBeA konferencije i 2. generacije studenata na dvosemestralni online
program SBeA Sveučilišta u Splitu za akademsku godinu 2017./2018.
Ovim Natječajem određuju se uvjeti prijave studenata preddiplomskih sveučilišnih, integriranih
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih, diplomskih, poslijediplomskih sveučilišnih studija,
preddiplomskih, diplomskih i specijalističkih stručnih studija Sveučilišta u Splitu za sudjelovanje na
SBeA konferenciji te uvjeti upisa na dvosemestralni online program Student Business e-Academy
akademske godine 2017./2018. (u daljnjem tekstu: SBeA Program).
SBeA Program i SBeA konferencija rezultat su projekta Student Business e-Academy (SBeA)
sufinanciranog iz Erasmus+ programa Europske Unije, kojeg provodi Sveučilište u Splitu u suradnji sa
sveučilištima Middlesex University London i University of Malaga. E-learning platforma na kojoj se
izvodi online program SBeA, sufinancirana je sredstvima iz Programa tehnološkog razvoja, istraživanja
i primjene inovacija Splitsko-dalmatinske županije.
Pravo upisa na SBeA Program po provedenom Natječaju ostvaruje 40 studenata Sveučilišta u Splitu.
SBeA Program omogućava stjecanje ključnih poduzetničkih vještina i znanja potrebnih za ostvarivanje
poslovnih ideja, studentima zainteresiranima za poduzetništvo. SBeA Program se odvija putem elearning platforme koja se nalazi na poveznici http://e-learning.efst.unist.hr. Osim kandidata koji su
prihvatljivi za prijave na ovaj natječaj, SBeA Program će pohađati i studenti sveučilišta Middlesex
University London i University of Malaga, a program mogu pratiti i ostali zainteresirani, stoga će
studenti osim poduzetničkih vještina razvijati i svoje interpersonalne i međukulturalne vještine.
Pravo upisa na SBeA Program po provedenom Natječaju ostvaruje 40 studenata Sveučilišta u Splitu.
SBeA Program započinje SBeA konferencijom koja će se održati od 23. kolovoza 2017. godine do 28.
kolovoza 2017. godine u okviru SUMMER JAM poduzetničkog kampa u mjestu Pakoštane u sklopu
Pine Beach Pakoštane Adriatic Eco Resort-a. Konferencija predstavlja trening za razvoj poduzetničkih
sposobnosti i timski rad u međunarodnom okruženju, a ujedno je i svojevrsna priprema za pohađanje
dvosemestralnog online SBeA Programa. Za studente će biti osiguran prijevoz, smještaj i prehrana u
hotelu Pine Beach Pakoštane.
Pravo sudjelovanja na SBeA konferenciji ostvarit će 30 studenata upisanih u SBeA Program putem
ovog Natječaja.
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SBeA Program započinje 1. studenog 2017. godine i traje do 31. svibnja 2018. godine. SBeA Program
će obuhvatiti sljedeće module: Inovacije, Razvoj poduzetničkog pothvata, Marketing inovacijskih
proizvoda i usluga, Poduzetničke financije, Business start-ups, i Razvoj poslovnog modela. Svi
edukacijski materijali će biti dostupni na tri jezika: hrvatski, engleski i španjolski.
Pohađanje SBeA Programa je besplatno, a svi sudionici po završetku programa će dobiti potvrdu o
sudjelovanju.
Studenti koji se upišu na SBeA Program po provedenom Natječaju, te studenti koji ostvare pravo
sudjelovanja na SBeA konferenciji, bit će dužni potpisati izjavu kojom se obvezuju pohađati SBeA
Program te, ukoliko primjenjivo, SBeA konferenciju.
Prijave se vrše online u roku od 15 (petnaest) dana od dana objave Natječaja na mrežnim stranicama
Sveučilišta u Splitu, putem poveznice: http://sbea.efst.unist.hr/apply/.
Uz prijavu na Natječaj dostaviti:
 životopis u Europass formatu;
 potvrda o statusu studenta.
Student koji ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja odnosno nije podnio pravovremenu i urednu
prijavu ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Urednom prijavom smatra se prijava koja
sadrži sve podatke i priloge na način kako je navedeno u Natječaju.
Pravo podnošenja prijave na Natječaj imaju ravnopravno osobe oba spola.
Selekciju kandidata izvršit će Povjerenstvo za odabir kandidata. Prilikom selekcije prednost će imati
studenti koji su do sada sudjelovali u poduzetničkim aktivnostima te polaznici Programa
postakademskog zapošljavanja.
Povjerenstvo za odabir kandidata će u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za prijavu donijeti
Odluku o odabiru kandidata. Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu u
roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke.
Protiv Odluke Povjerenstva za odabir kandidata može se izjaviti prigovor Povjerenstvu za žalbe u roku
od 8 (osam) dana od dana objave Odluke na mrežnim stranicama Sveučilišta u Splitu. O prigovoru
odlučuje Povjerenstvo za odabir kandidata u roku od 5 (pet) dana od dana isteka roka za podnošenje
prigovora na Odluku Povjerenstva, donošenjem Odluke o prigovoru.
Ako Povjerenstvo ocijeni da je prigovor osnovan, mijenja se lista odabranih kandidata sukladno
novoutvrđenom stanju i u tom slučaju ista se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta. Istekom
roka za odlučivanje o prigovoru, Odluka Povjerenstva za odabir kandidata postaje konačna i protiv
nje nije moguće uložiti žalbu.
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