
 
 

 
 

Универзитет у Нишу 

Ректору и проректорима 

У Нишу, 22. мајa 2015. 

Поштовани ректоре Антићу, 

Поштовани проректори, 

 

Задовољство нам је да вас обавестим да је у оквиру Програма „Покрени се за будућност“ расписан 
конкурс „Academic To Business“ (A2B) за израду идејног решења пословног проблема за 
предузетнике у нишком рeгиону. „Academic To Business“ реализује Центар за развој лидерства, у 
сарадњи са организацијом „Енека“ из Ниша, уз подршку компаније Филип Морис у Србији. 

Програм A2B креиран је како би се предузимљивим младим људима пружила прилика да се 
опробају у предузетничким водама и стекну преко потребно практично искуство. 

A2B конкурс отворен је за студенте завршне године основних студија, студенте мастер и 
докторских студија акредитованих државних и приватних факултета у Нишу. Студенти ће се 
такмичити у решавању пословног задатка и реалног проблема предузетника из нишког региона. 

Најбоље осмишљенo решењe биће реализованo у пракси, а чланове три првопласирана тима 
очекују стипендије као награде за ангажовање и постигнуте резултате. Рок за пријаву на конкурс је 
1. септембар 2015. Све информације о условима конкурса и пријавни формулари доступни су на 
сајту www.pokrenisezabuducnost.rs. 

Компанија Филип Морис дуже од деценије различитим донаторским програмима улаже у своје 
пословно окружење. Више од 1000 награђених талентованих студената, десетине њихових идеја 
реализовано у заједници, преко 400 покренутих малих породичних бизниса – само су неки од 
досадашњих резултата. Програмом „Academic to Business“ подстиче се синергија академске и 
предузетничке заједнице у граду и истовремено се мотивишу млади да се баве предузетништвом 
и унапређују пословно окружење. 
 
Сигурни смо да ћемо наставити дугогодишњу добру сарадњу, коју имамо и са Управом 
Универзитета у Нишу и са факултетима који му припадају. 
 
Замолили бисмо вас да информација о новом конкурсу дође до што већег броја студената тако 
што ћете објавити вест на вашем сајту, дозволити постављање постера и употребити остале видове 
комуникације. 
 
Унапред хвала на подршци. 

Срдачно, 

Тим Програма „Покрени се за будућност“ 

 

Контакт: Програм „Покрени се за будућност“; 062/226-525; info@pokrenisezabuducnost.rs. 
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