
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU 

raspisuje natječaj  

za upis 6. generacije poslijediplomskog specijalističkog studija Poduzetništvo 
(15. generacije poslijediplomske razine obrazovanja Poduzetništvo) 
 

Voditeljica prof. dr. sc. Slavica Singer 

Dinamičan i nekonvencionalan studij koji nudi: 

- osobni i profesionalni razvoj za poduzetničko djelovanje od malih do velikih 
poduzeća,  od banaka do neprofitnih organizacija 
- obrazovanje kroz praktične projekte, prilike za kreativno i inovativno ponašanje u 
identifikaciji problema i traženju rješenja 
- znanje i vještine neophodne za proaktivan odnos prema promjenama 
 

Studij je namijenjen svima koji:  

 žele steći nova znanja i vještine nužne za nošenje s globalnim promjenama u 
okruženju, te za pokretanje i upravljanje poslovnim pothvatima  

 žele unaprijediti svoj poduzetnički potencijal 
 žele biti proaktivni i kreativni timski igrači  
 žele razviti poslovne kontakte 
 žele pokrenuti vlastiti posao 

Uvjeti upisa na studij  

Pravo upisa na specijalistički studij „Poduzetništvo“ imaju: 
 studenti koji su završili odgovarajući pred-bolonjski, najmanje 4-godišnji sveučilišni 

studij, ekonomskog smjera 
 studenti sa završenim bolonjskim 3+2 ili 4+1 ili 0+5 studijskim programom 
 studenti sa završenim četverogodišnjim stručnim studijem uz polaganje razlikovnih 

ispita prema pravilniku studija 
 
Studenti čiji prethodni sveučilišni studiji nisu ekonomskog smjera mogu upisati 
poslijediplomski specijalistički studij „Poduzetništvo“, uz polaganje razlike ispita prema 
pravilniku studija. 

Potrebna dokumentacija  

 ovjerena kopija diplome o završenom studiju  
 ovjereni prijepis ocjena – minimalni prosjek ocjena 3,5  
 ovjerena kopija domovnice i rodni list  
 dvije fotografije (4x6 cm) 
 esej o motivaciji za upis (jedna stranica teksta) 



 
Trajanje studija: 3 semestra 
 
Akademski naziv koji se stječe nakon završetka studija  - sveučilišni specijalist ekonomije 
(univ.spec.oec.).  

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na: 

e-mail: psp@psp.efos.hr 
telefon: 031/224-467 

www.pspefos.hr 
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