
Studentski zbor 
Edward Bernays University College 

Zagreb, 28. veljače 2020. 

Na temelju stavka 3. članka 12. o radnim tijelima Statuta Studentskog zbora Edward Bernays 
Visoke škole za komunikacijski menadžment, predsjednik Studentskog zbora us suglasnost 
članova Studentskog zbora Bernaysa na 4. redovitoj sjednici, 28. veljače 2020., donosi 

ODLUKU 
o raspisivanju Natječaja za voditelje i suradnike radnih tijela Studentskog zbora Edward 

Bernays University College 

I. 

Natječaj se raspisuje s danom donošenja Odluke i u njemu mogu sudjelovati svi redoviti 
studenti Bernaysa pod uvjetom da su čestiti članovi akademkse zajednice i nisu povrijedili 
Etički kodeks. Natječaj će trajati od dana donošenja Odluke pa sljedećih 15 radnih dana. 

II. 
Natječaj se raspisuje za sljedeća radna tijela i dužnosti u okviru Ureda:  

• Ured za odnose s javnošću 
• voditelj 
• suradnik za digitalne komunikacije 
• suradnik za organizaciju događaja 
• suradnik za internu komunikaciju 

• Ured za studentska pitanja i kvalitetu 
• voditelj Ureda 
• suradnik za pitanja vertikale turizma 
• suradnik za pitanja vertikale komunikacija 
• član Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Bernaysa 

• Ured za promicanje EU i programa mobilnosti 
• voditelj Ureda   
• Erasmus+ ambassador 
• Erasmus+ ambassador 

• Ured za projekte i društvene aktivnosti 
• voditelj Ureda    
• suradnik za projekte 
• suradnik za društveno odgovorne aktivnosti 
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III. 
(1) Uvjet za prijavu za voditelja Ureda za odnose s javnošću i voditelja te suradnike Ureda za 
studentska pitanja i kvalitetu je da je student položio najmanje 90 ECTS bodova, a suradnici 
Ureda za odnose s javnošću najmanje 30 ECTS-a.  
(2) Za voditelja Ureda za promicanje EU i programa mobilnosti mogu se prijaviti svi studenti 
koji su barem jednom bili dijelom Erasmus+ programa studentske razmjene na stručnoj praksi 
ili nastavi. 
(3) Suradnici za pitanja vertikala Ureda za studentska pitanja i kvalitetu moraju biti studenti u 
području za čiju nadležnost se prijavljuju. 
(4) Područje društveno odgovornih aktivnosti može se na inicijativu predsjednika, a uz 
suglasnost Studentskog zbora, organizirati u jedno samostalno radno tijelo u obliku Kluba. 

IV. 
(1)Za prijavu za voditelja Ureda za odnose s javnošću potrebno je dostaviti: 

• životopis u narativnoj formi (najviše 250 riječi), 
• prijedlog komunikacijske strategije Studentskog zbora Bernaysa u formi prezentacije  

od najviše 8 stranica sadržaja (ppt, prezi, canva, keynote i sl.) koja sadržava ciljne 
javnosti i dionike, komunikacijske ciljeve, prijedlog PR i marketinških aktivnosti i 
situacijsku analizu) te 

• prijedlog imenovanja suradnika Ureda i kratko obrazloženje. 

(2) Za prijavu za voditelja Ureda za studentska pitanja i kvalitetu potrebno je dostaviti: 
•  životopis u tabličnoj formi 
•  pismo interesa za područje odnosa sa studentima i uloge studenata u sustavu 

osiguravanja kvalitete  
•  prijedlog aktivnosti Ureda (3 kartice teksta) 
•  prijedlog imenovanja suradnika Ureda i kratko obrazloženje. 

(3) Za prijavu za voditelja Ureda za promicanje EU i programa mobilnosti potrebno je 
dostaviti: 

• životopis u tabličnoj formi 
• motivacijsko pismo s objašnjenem interesa promicanja EU programa mobilnosti 

(najviše 2 kartice teksta) 
• prijedlog aktivnosti ureda (3 kartice teksta) 
• prijedlog imenovanja suradnika Ureda i kratko obrazloženje. 

(4) Za prijavu za voditelja Ureda za projekte i društvene aktivnosti potrebno je dostaviti: 
• životopis u tabličnoj formi 
• sažetak prijedloga dva studentska projekta (najviše 1 kartica teksta po projektu) 
• prijedlog aktivnosti Ureda (3 kartice teksta) 
• prijedlog imenovanja suradnika Ureda i kratko obrazloženje. 
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V. 
(1) Sve prijave koje neće imati svu potrebnu dokumentaciju smatrat će se nevažećima.  
(2) Izabrani voditelj radnog tijela 10 radnih dana nakon izbora treba dostaviti predsjedniku 

pisanu obavijest o imenovanju suradnika, uz moguću odgodu do, sveukupno, 15 radnih 
dana. 

(3) Ukoliko voditelj ne uspije popuniti mjesta u Uredu, a nakon 15 radnih dana od izbora, 
dužan je dati na raspolaganje mandat Studentskom zboru koji odlučuje o daljnjim 
postupcima. 

VI. 
Studentski predstavnici s pravom glasa natpolovičnim izglasavanjem daju povjerenje 
voditelju radnog tijela na mandat u trajanju do kraja mandata predsjednika.  

VII. 
Ova Odluka stupa na snagu s danom objave na mrežnim stranicama Studentskog zbora 
Bernaysa.  

Predsjednik 
Ivan Biošić, bacc. rel. publ. 
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