
Hrvatska udruga poslodavaca Podružnica Rijeka i Primorsko 
goranska županija Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i 

poljoprivredu  
 

raspisuju 
 

 
N A T J E Č A J 

 
za DODJELU UPISNINA za  

POSLOVNU ŠKOLU ZA STUDENTE  

Primorsko-goranske županije 

u 2009. g. 

 
1. Tijekom 2009.g. održat će se u Rijeci 2 ciklusa Poslovne škole za 
studente, za koje će se dodijeliti 30 upisnina studentima fakulteta 
Sveučilišta u Rijeci (iznimno i studentima fakulteta drugih hrvatskih 
sveučilišta, ukoliko se radi o fakultetima koji nisu zastupljeni na riječkom 
sveučilištu, a studiraju ih studenti iz Primorsko-goranske županije) 
 
2. Pravo sudjelovanja na predmetnom natječaju imaju studenti koji 
udovoljavaju slijedećim uvjetima: 
 
- da su apsolventi ili redovni studenti završnih godina diplomskih studija  
                                                             (4. i 5. godine i apsolventi)  
- da imaju prebivalište u Primorsko-goranskoj županiji  
- da imaju ukupni prosjek ocjena najmanje 3,50  
- da su državljani Republike Hrvatske 
 
 
3. Upisnina vrijedi za 10 seminara iz HUP-ovog Programa usavršavanja 
menadžera (PUMA) 
po slijedećim temama: 

- «Upravljanje poslovanjem i vodstvo“ 
- «Timski rad»  
- «Projektni menadžment»  
- «Prodajne vještine»  
- «Marketing stalni pokretač poslovanja»  
- «Osnove financija i poslovnog planiranja»  
- «Upravljanje ljudskim resursima»  
- «Poslovno dopisivanje»  
- «Komunikacijske i prezentacijske vještine»  
- «Radno pravo u praksi» i «Poticaji u poduzetništvu»  

 



 
 
4. Kriteriji za utvrđivanje i odabir kandidata za dodjelu predmetnih 
upisnina su slijedeći: 

- uspjeh u studiju,  
- vrijeme studiranja 
- broj ispita do diplome 
- preporuke profesora i/ili osoba od značaja i/ili organizacija od značaja 
- znanstveno-stručni i drugi odgovarajući radovi u struci tijekom studija, 
- uključenost u rad studentskih organizacija i/ili drugih institucija od 

značaja  
- uspjesi na natjecanjima bilo koje vrste 
- ukoliko više studenata udovoljava gore navedenim kriterijima na isti 

način prednost imaju apsolventi i studenti deficitarnih struka  
    (tehničke i građevinske struke) 

 
5. Natječaj traje 20 dana. 
 
Zahtjevi za dodjelu upisnine dostavljaju se osobno ili poštom u roku od 20 
dana od objave natječaja na adresu: HUP Rijeka, Dolac 8, 51 000 Rijeka 
(uz naznaku: „za Poslovnu školu za studente 2008“) 
 
Uz zahtjev za dodjelu upisnine potrebno je priložiti: 
1) domovnicu (preslika) 
2) uvjerenje o prebivalištu (ili preslika osobne iskaznice) 
3) potvrdu o upisu na studij akademske godine 2008./2009. 
4) prijepis ocjena svih završenih godina studija  
    sa istaknutim prosjekom ocjena i brojem preostalih ispita do diplome 
5) dokaz o objavljenim radovima/ sudjelovanjima u znanstvenim ili stručnim 
projektima, sudjelovanjima i osvojenim nagradama na značajnim natjecanjima, 
te priznanjima od značaja 
6) životopis   
 
Rok za podnošenje zahtjeva je 25.04.2009.                     
 
INFO  HUP Rijeka  321-494 
Kontakt Natali Komen Bujas 


