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Što je poduzetništvo ?

• Način razmišljanja i djelovanja potreban i tražen u organizacijama 

svih veličina i svih djelatnosti

• Traženje i uočavanje prilika u okruženju i pretvaranje prilika u 

pothvat

• Kompetencije za pokretanje poslovnog pothvata

• Način razmišljanja i djelovanja koje na promjenu gleda kao na 

izazov, a ne kao na prijetnju

• Jedno od osam temeljnih znanja i vještina potrebnih cijelog života 

(Europska unija)



Na smjeru Poduzetništvo ćete:

• Prepoznati poduzetnički potencijal u sebi 

• Razumjeti proces poduzetničkog djelovanja  (ideja, 

prilika, pothvat)

• Razumjeti važnost poduzetništva u društvu, od osobne 

do institucionalne razine

• Identificirati različite kontekste u kojima se odvija 

poduzetnički proces: samozapošljavanje, rastući 

poduzetnički pothvat, korporacijsko poduzetništvo, javni 

sektor, ne-profitni sektor…



Predmeti smjera

Izborni

• Uvod u prodajne vještine

• Poslovna etika

• Kreditna analiza

• Poduzetničke strategije

• Trgovačko pravo

Obvezni

• Poduzetništvo

• Korporacijsko poduzetništvo

• Poduzetničke vještine

• Pokretanje poslovnog pothvata

• Obiteljsko poduzetništvo

• Financiranje poduzetničkih pothvata I



Specifičnosti smjera (1)

Kombinacija teorije i prakse:

• praksa (“Upoznajte stvarni smjer”) –

http://www.liderpress.hr/Default.aspx?sid=26489

• gosti predavači na svim smjerovskim predmetima

• odlasci na različita predavanja i konferencije (Jack Welch)

• veza sa Centrom za poduzetništvom u Osijeku

(www.poduzetnistvo.org) 

• veza sa poduzetničkim inkubatorom BIOS Osijek  

(www.inkubator.hr) 



Specifičnosti smjera (2)

• Big brother – Big sister (svaki student smjera u 3. semestru dobiva 

“starijeg brata ili sestru” iz redova studenata upisanih u 5. semestar 

smjera koji pomažu kod odabira izbornih predmeta, pronalaska 

literature i općenito snalaženja tijekom studiranja)

• male grupe studenata 

• interaktivna nastava, suvremene metode učenja

• individualizirani mentorski rad

• veza sa poslijediplomskim studijem Poduzetništvo

• studenti kao partneri u izgradnji smjera

• praćenje svjetskih trendova





Nakon završenog preddiplomskog 
studija Poduzetništvo možete:

• nastaviti studirati na diplomskom studiju Poduzetništvo 

(duga tradicija www.pspefos.hr, prema najboljim 

svjetskim iskustvima i trendovima) 

• zaposliti se u bilo kojoj organizaciji, bez obzira na 

veličinu, područje djelovanja.

• pokrenuti vlastiti posao ....



Za dodatne informacije, 
javite nam se:

• singer@efos.hr

• suncica@efos.hr

• mirela.alpeza@efos.hr

• julia@efos.hr


