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  1. Opis natjecanja  
  
Elektroboj  je  edukativno  studentsko  natjecanje u  izradi praktičnih rješenja iz područja 
elektrotehnike. Natjecanje se održava na Sveučilištu u Zagrebu u okviru kojeg studentski 
timovi izrađuju sklopovska i programska rješenja. Elektroboj organiziraju članovi neprofitne 
studentske udruge eSTUDENT, koja surađuje s partnerima iz gospodarstva te akademskom 
zajednicom. U projektima udruge eSTUDENT svake godine sudjeluje preko 5000 studenata.  

  
Misija udruge eSTUDENT je:  

  
• okupiti i umrežiti najbolje studente Sveučilišta u Zagrebu  
• pružiti studentima dodatna praktična iskustva i teorijska znanja kroz projekte Udruge  
• povezati studente s najboljim poslodavcima u Hrvatskoj i inozemstvu  

  
Vizija Udruge je postati prepoznatljiv  brand koji okuplja najbolje studente iz područja 
društvenih i prirodnih znanosti. Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
daje organizacijsku potporu ovom natjecanju.  
Inicijativa za pokretanje Elektroboja kao natjecanja namijenjenog studentima elektrotehnike 
motivirana je uspjehom sličnog programa App Start Contest, kojeg je ista udruga pokrenula 
prije nekoliko godina, a koja je primarno namijenjena studentima računarskog profila.  

    



2. Ciljevi natjecanja  
  
Ciljevi natjecanja Elektroboj su sljedeći:  

  
• promicanje  edukacije  i  stjecanja  praktičnih  znanja  iz  područja  konstrukcije  i 

projektiranja elektroničkih uređaja te cjelovitih elektrotehničkih sustavnih rješenja,  
• poticanje studenata na samostalno razvijanje  kreativnih rješenja koja zahtijevaju 

implementaciju u vidu elektroničkog uređaja ili sustava,  
• edukacija  studenata  kroz  predavanja,  radionice  i  mentorstvo  kako  projektirati  i 

uspješno proizvesti vlastite elektroničke uređaje i sustave,  
• povezivanje uspješnih i talentiranih studenata s poduzećima partnerima projekt  
• omogućavanje  studentima  da  svoje  ideje  i  projekte  predstave  potencijalnim 

investitorima  
    



3. Pravila i tijek natjecanja  
   

3.1. Prva faza-Prijava na natjecanje  
  
Tko može sudjelovati?  
Pravo prijave i sudjelovanja na natjecanju imaju sve osobe koje (svi uvjeti moraju biti 
zadovoljeni):  

• u trenutku početka natjecanja su studenti hrvatskih sveučilišta ili ostalih 
visokoškolskih ustanova (veleučilišta i visokih škola)  

• nisu u radnom odnosu (npr. honorarnom i sl.) niti s jednim od partnera projekta,  
• nisu dio Elektroboj organizacijskog tima niti Središnjeg odbora Udruge eSTUDENT.  

  
   
Struktura projektnih timova  
Studenti se na natjecanje prijavljuju isključivo u timu, pri čemu timovi mogu imati do četiri 
sudionika (minimalno dva). Nakon završetka prijava više nije dozvoljeno mijenjati strukturu 
timova, odnosno primati nove članove ili mijenjati timove.  
Natjecatelj se može prijaviti i samostalno, a organizatori  Elektroboja će nastojati kandidatu  
pronaći tim. Ako organizacijski tim natjecatelju ne pronađe tim, on neće moći nastaviti 
natjecanje.  

  
Postupak prijave  
Projektni timovi prijavljuju se na natjecanje putem web stranice www.estudent.hr/category/
natjecanja/elektroboj/ do roka navedenog u ovome dokumentu i na web stranici natjecanja. 
Priznaju se samo potpune prijave.  
  
Prijavna dokumentacija  

  
 Prijavna dokumentacija sastoji se od:  

• online prijave   
• životopisa svih članova projektnog tima (u online bazi životopisa eSTUDENTa),  
• potvrde o statusu redovitog studenta  
• preliminarnog prijedloga rješenja koji se šalje po obavljanu online prijave na adresu 

elektroboj@estudent.hr.  
   
Preliminarni prijedlog projekta  
Svaki tim radi na projektu koji mora biti u okviru zadanih tema. Temu formira stručni žiri kojeg 
čine predstavnici partnerskih poduzeća i akademske zajednice. Teme s pripadnim opisima bit će 
dostupne na stranici www.estudent.hr/category/natjecanja/elektroboj/. U okviru predviđenih 
vremenskih rokova (najkasnije 3 dana nakon završetka online prijava) timovi moraju predati 
preliminarni prijedlog projekta na email adresu elektroboj@estudent.hr . Preliminarni prijedlog 
projekta mora sadržavati naslov teme i sažetak predloženog projekta. Iz sažetka mora biti 
jasno koji se problem rješava i da je za predloženo rješenje potrebno razviti posebno 
sklopovlje (npr. napraviti novi sklop koji će se za nešto koristiti) ili povezati više postojećih 
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sklopovskih modula na način da se postigne nova funkcionalnost (npr. iskoristiti PLC, povezati 
ga sa sklopovskim modulima i napraviti neku novu funkcionalnost).  

Za sve zainteresirane biti će organizirane edukativne radionice i predavanja za rad na raznim 
platformama i s raznim uređajima (mikrokontroleri, tiskane pločice, itd.).  
  
  

3.2. Izrada  prijedloga  prototipa  projektnog  rješenja  –  Druga  faza 
natjecanja  

  
  
Kakva se projektna rješenja očekuju?  
U okviru natjecanja očekuje se da studenti pokažu znanje i kreativnost u području projektiranja 
i elektrotehničkih sustava i rješenja. Prijedlog projektnog rješenja mora zadovoljavati barem 
jedan od sljedećih uvjeta koji ga kvalificiraju kao prihvatljivog za natjecanje:  

• potpuno samostalno realiziran sklopovski modul na  vlastito projektiranoj tiskanoj pločici 
(uvjet je da je taj modul neophodan za funkcioniranje sustava),  

• mikrokontrolerski razvojni sustav ili OEM modul s mikrokontrolerom, na kojem je 
ostvarena vlastita programska potpora (firmware) i koji se povezuje s najmanje još 
jednim sklopovskim modulom ili mjernim pretvornikom i/ili aktuatorom,  

• programabilni  logički  kontroler  (PLC)  koji  se  povezuje  s  najmanje  još  jednim 
samostalno razvijenim sklopovskim modulom.  

ili bilo kakav samostalno realiziran uređaj koji zahtjeva stvaranje vlastitog sklopovlja.  
  
  

Koja su ograničenja na predloženo rješenje?  
Studenti predlažu projekt koji mora obuhvatiti problematiku definiranu glavnim temama 
natjecanja . Nužna pretpostavka da projekt bude prihvaćen za natjecanje je da zadovoljava 
kriterije iz točke "Kakva se projektna rješenja očekuju?". Svi prijedlozi moraju biti u cijeni 
komponenata do 5000 kn (sa PDV-om) od čega Elektroboj organizacijski tim u sljedećoj fazi 
pokriva troškove u iznosu do 2500 kn, a sve troškove koji prelaze ovaj iznos, natjecatelji 
snose sami. Svako rješenje koje prelazi granicu od 5000 kn neće proći u sljedeću fazu 
natjecanja. Zbog razlike u tržišnim cijenama i valutama tolerirat će se dodatnih 10% iznosa u 
trećoj fazi kod nabavke komponenata. Uz projektno rješenje potrebno je dostaviti ukupnu 
procjenu SVIH sastavnih komponenti projekta te izvor procjene. Ukoliko se ne dostavi 
procjena neke od komponenti, računati će se komponenta po najvećoj cijeni na tržištu.  

  

 Koje se preferirane razvojne platforme predlažu za izradu rješenja?  
Nema ih! Svaka razvojna platforma može se nabaviti ako ne prelazi okvire predviđene 
troškovnikom (tj. razvojna platforma ulazi u troškovnik kao i svaka druga korištena 
komponenta). Studenti će sami odabrati optimalnu platformu koja se najbolje uklapa u njihovu 
ideju i nastojati s minimalnim troškovnikom postići maksimalno dobar dojam.  

  

Što je potrebno ostvariti u drugoj fazi natjecanja i koja se dokumentacije predaje?  
U drugoj fazi natjecanja svi projektni timovi moraju razraditi prijedlog rješenja do konačne 
dokumentacije prije fizičke realizacije prototipa.  



Dokumentacija s prijedlogom rješenja  i izvedbe prototipa na kraju druge faze natjecanja mora 
sadržavati sljedeće elemente:  

- električne  sheme  svih  dijelova  sustava  (što  uključuje  električne  sheme  svih 
tiskanih pločica koje će se eventualno izrađivati i električne sheme međusobnog 
povezivanja gotovih modula,  odnosno vanjskih mjernih pretvornika i/ili aktuatora),  

- potpuno   definiran   troškovnik,   koji   uključuje   tablični   prikaz   SVIH   sastavnih 
komponenti  projekta,  s  nabavnim  cijenama  komponenti  (s  popisa  prihvatljivih 
dobavljača).  Uz  komponente,  u  troškovniku  treba  navesti  i  sve  usluge  koje  su 
korištene tijekom izrade projekata. Projektne dokumentacije koje budu sadržavale 
nepotpune  troškovnike,  ili  sumnjive  iznose  stavki,  stručni  žiri  ima  pravo  kazniti 
dodjelom negativnih bodova(od 0 do 50) prilikom ocjenjivanja.  

- tehničku dokumentaciju koja sadrži:  
o načelni  opis  cjelokupnog  rješenja  (koje  će  funkcije  rješenje  ostvarivati, 

blokovske sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.),  
o specifični opis funkcionalnosti pojedinih električnih shema i načelni opis rada 

sklopa,  
o opis   programske   potpore   (dovoljno   je   opisati   osnovne   mogućnosti 

programske potpore, prikazati dijagrame tijeka, navesti programske module koji 
će se razviti i sl.)  

o ciljane tehničke specifikacije (npr. definiranje ulaznih i izlaznih veličina, mjerni 
raspon i točnost, potrošnja sustava i sl.).  

Dokumentacija u ovoj fazi natjecanja ne mora sadržavati sljedeće elemente:  
- prijedlog rješenja tiskane pločice,  
- konačni  programski  kôd  (nije  potrebno  prilagati  bilo  kakav  kôd  u  ovoj  fazi 

natjecanja)  
Za nastavak natjecanja uzimat će se u obzir samo rješenja koja do datuma navedenog u 
ovome dokumentu i na stranicama natjecanja predaju na vrijeme svu potrebnu 
dokumentaciju.  
  
U drugoj fazi natjecanja se ne izrađuje fizički prototip rješenja. Cilj je da stručni žiri dobije što 
bolju sliku što i kako timovi misle izrađivati.  
  
3.3. Ocjena    prijedloga    prototipa    i    odabir    projekata    za 

implementaciju  
  
Kriteriji po kojima će biti ocjenjivani prijedlozi rješenja?  
Svaki član stručnog žirija može dodijeliti do maksimalno  100 bodova pojedinom  timu. 
Ukupan broj bodova koje je tim ostvario je aritmetička sredina broja bodova dodijeljenih od 
svakog člana stručnog žirija.  
Svaki član stručnog žirija bodove dodjeljuje po sljedećim kriterijima:  

  
FUNKCIONALNOST RJEŠENJA (40 bodova)  

o Funkcionalnost predloženog rješenja – do 15 bodova  
▪     ocjenjuje  se  razina  mogućnosti  i  funkcija  koje  rješenje  nudi  i 

usklađenost  tih  mogućnosti  s  problemom  kojeg  predloženi  sustav 
rješava, imajući u vidu potrebe potencijalnog korisnika  

o Razina prikazanog inženjerskog znanja – do 15 bodova  



▪ ocjenjuje se razina potrebnih znanja za implementaciju rješenja (tj. 
koliko je rješenje složeno za implementaciju, ne nužno na razini broja 
komponenti)  

▪ ocjenjuje se interdisciplinarnost rješenja (npr. koliko je potrebno znanja 
iz različitih područja uložiti da bi se došlo do funkcionalnog rješenja)  

o Primjenjivost predloženog rješenja – do 10 bodova  
▪ koliko rješenje ima mogućnost primjene u stvarnim situacijama i koliko 

je to zapravo korisno  
  

- INOVATIVNOST RJEŠENJA (15 bodova)  
▪ ocjenjuje se koliko je sama ideja rješenja kreativna i originalna  
▪ bolje će biti ocijenjena ona rješenja koja nude mogućnosti koje nisu 

dostupne u vidu gotovih proizvoda, rješenja koja nisu ranije opisana i 
originalne ideje koje predstavljaju iskorak obzirom na stanje tehnike  

  
- UPOTREBA TEHNOLOGIJA (20 bodova)  

o ocjenjuje se prikladnost odabira platforme i komponenti sustava 
o ocjena ovisi o sljedećim elementima:  

▪ koliko   je   odabrana   tehnologija   odgovarajuća   za   implementaciju 
predloženog rješenja, s obzirom na trenutno stanje tehnike,  

▪ koristi li se odabrana tehnologija na optimalan način,  
▪ kako   odabir   tehnologije   utječe   na   troškove   (cijena   ugrađenih 

komponenti, proizvodni troškovi)  
▪ inovativnost  u  korištenju  same  tehnologije  (ne  ocjenjuje  se  ideja 

rješenja)  

  
- DOKUMENTACIJA (25 bodova)  

o prezentacija tehničkog rješenja – 10 bodova  
• opis ideje projekta i područja primjene, opis načina rada predloženog 

sklopovlja, očekivane tehničke karakteristike predloženog rješenja  
o električna shema – 10 bodova 

• korektnost    električne    sheme,    sukladnost    praksi    inženjerskog 
dokumentiranja   

o opis troškovnika – 5 bodova 
o u svim elementima ocjenjuje se urednost i stručnost, koja ima utjecaj na bodove u 
 ovoj kategoriji 

  

Odabir projekata za treću fazu natjecanja  
Za nastavak natjecanja odabire se najviše do 5 projekata (ukupno za obje teme, a ne 

5 projekata po temi) prema ocjeni stručnog žirija, temeljem ranije navedenih kriterija. Broj 
projekata može biti i manji ako žiri ustanovi da nedovoljan broj projekata zadovoljava potrebnu 
razinu kvalitete.  

  
  
  



Financiranje materijala za izradu prototipa  
Iz novčanog fonda kojeg osiguravaju partneri financira se izrada fizičkih prototipova 

predloženih rješenja koja su odabrana za nastavak natjecanja nakon evaluacije pristiglih 
rješenja nakon druge faze. Natjecateljskim timovima koji su odabrani za nastavak natjecanja 
dodjeljuje se iznos do 2500 kn, a sve troškove koji prelaze ovaj iznos natjecatelji snose sami. 
Svi timovi kojima bude odobreno financiranje rješenja obvezuju se iskoristiti sredstva u skladu 
s predloženim prijedlogom troškovnika kojeg su dostavili nakon druge faze natjecanja. 
Napomena: Izmjene troškovnika u pravilu nisu dozvoljene, osim ako se radi primjerice o 
komponentama koje nije trenutno moguće nabaviti ili ne utječu bitno na inicijalni prijedlog. Sve 
izmjene koje finalisti eventualno budu radili, potrebno je detaljno dokumentirati u završnoj 
dokumentaciji te navesti razloge izmjena troškovnika. Stručni žiri mora odobriti sve izmjene u 
konačnom troškovniku i ima diskrecijsko pravo ne dozvoliti izmjene ako smatra da se time 
bitno utječe na prijedlog koji je primljen nakon druge faze natjecanja.  

    
  



3.4. Implementacija  odabranih  prijedloga  prototipa  –  Treća  faza 
natjecanja  

Svi timovi koji su prošli u treću fazu natjecanja i kojima je odobreno financiranje izrade 
prototipa dužni su do propisanog roka izraditi i testirati funkcionalni prototip. To podrazumijeva 
izradu i lemljenje tiskanih pločica, spajanje svih modula i izradu konačne programske potpore 
rješenja.  

  
  
Što treba sadržavati konačna dokumentacija  
Konačna tehnička dokumentacija rješenja mora sadržavati sljedeće dijelove:  

- načelni opis cjelokupnog rješenja (područje primjene, ostvarene funkcije, blokovske 
sheme sklopovskog i programskog dijela rješenja itd.),  

- specifični opis rada (funkcionalnosti) pojedinih električnih shema i sklopa kao cjeline,  
- opis  programske  potpore  (mogućnosti  programske  potpore,  dijagrame  tijeka, 

programske module, korištene vanjske biblioteke itd.),  
- postignute i u laboratoriju verificirane tehničke specifikacije (npr. mjerni raspon i 

točnost, potrošnja sustava i sl.),  
- upute za korištenje sustava.  

U privitku dokumenta trebaju biti prikazane:  
- električne sheme svih dijelova sustava (što uključuje električne sheme svih tiskanih 

pločica koje će se izrađivati i električne sheme međusobnog povezivanja gotovih 
modula, odnosno vanjskih mjernih pretvornika),  

- troškovnik sa priloženim računima,  
- maske za izradu slojeva s vodljivim likovima, položajni nacrt komponenata i plan 

bušenja,  
- opis mehanike (u konačnici će se rješenje smještati u neko kućište pa treba opisati 

kako  je  to  riješeno  (odabir  kutije,  prednja  ploča,  pokaznici,  tipke,  napajanje 
(ispravljač ili baterijsko) (ako je integrirano s kućištem) i sl.)  

- važniji  dijelovi  programskog  koda  (prilaže  se  sav  vlastito  napisani  kod,  dok  se 
datoteke korištene, bilo otvorenog ili zatvorenog koda (open or closed source), mogu 
samo navesti uz kratke upute o korištenju vanjskih biblioteka).  

  
Studenti navedenu dokumentaciju predaju u elektroničkom obliku, a o  
pojedinostima predaje Elektroboj organizacijski tim mora natjecateljske timove 
na vrijeme obavijestiti (najkasnije 10 dana prije konačnog roka za predaju 
dokumentacije).  

  
Prezentacija implementiranog prototipa  
Timovi su dužni pripremiti javnu prezentaciju svojih projekata (PowerPoint prezentaciju i 
prezentaciju samog uređaja kojeg su napravili) za koji su im odobrena sredstva. U 
suprotnome, natjecateljski timovi moraju sva primljena sredstva vratiti. Projekti se predstavljaju 
pred stručnim žirijem, ali i drugim zainteresiranim studentima, sponzorima i svima koji žele 
vidjeti rezultate rada na projektima.  



Pomoć pri izradi rješenja  
Natjecatelji mogu koristiti sve izvore informacija te savjetovanje s drugim osobama. Izrazito je 
zabranjeno kopiranje i korištenje nečijeg drugog rješenja te prezentiranje kao vlastitog. Kao 
dodatna pomoć, natjecatelji će se moći konzultirati sa stručnim žirijem koji ima savjetodavnu 
ulogu i sudjeluje u edukaciji natjecatelja. Stručnom žiriju je strogo zabranjeno rješavanje 
cijelog projekta tima, samo smiju davati savjete koji će pomoći da se problem riješi (izvore 
gdje se mogu naći informacije o nastalom problemu i slično, žiri neće natjecateljima davati 
sugestije da koriste neki drugi pristup rješavanju problema koji bi mogao biti bolje ocijenjen).  

    



3.5. Ocjena implementiranih rješenja  
  
Kriteriji po kojima će biti ocjenjivani implementirana rješenja?  
Svaki  član  stručnog  žirija  može  dodijeliti  do  maksimalno  100  bodova  pojedinom  timu. 
Ukupan broj bodova koje je tim ostvario je aritmetička sredina broja bodova dodijeljenih od 
svakog člana stručnog žirija. Konačan poredak timova odlučit će samo broj bodova skupljenih 
u trećoj fazi natjecanja.  

  
Svaki član stručnog žirija bodove dodjeljuje po sljedećim kriterijima:  

  
- FUNKCIONALNOST RJEŠENJA (40 bodova)  

o demonstracija    stvarne    funkcionalnosti    i    implementiranih    mogućnosti 
(features) koje nudi rješenje, te prikaz sukladnosti s tehničkim specifikacijama/
opisom iz dokumentacije u drugoj fazi projekta – do 20 bodova  

o upotrebna vrijednost i ergonomija rješenja - do 10 bodova  
o razina inženjerskog znanja potreba za implementaciju funkcionalnosti – do 10 

bodova  
  

- KVALITETA IZVEDBE RJEŠENJA (30 bodova)  
o kvaliteta  izrade  rješenja  (fizička  realizacija  sklopa,  uređaja  ili  sustava, 

programska potpora, inovativnost same izvedbe itd.) - do 20 bodova  
o optimiranje proizvodnih troškova - do 10 bodova  

  
- DOKUMENTACIJA (20 bodova)  

o kvaliteta,  urednost  i  stručnost  konačne  tehničke  dokumentacije  –  do  15 
bodova  

o jasnoća i kvaliteta uputa za upotrebu – do 5 bodova  
  

- OPĆI DOJAM (10 bodova)  
o subjektivno mišljenje člana stručnog žirija o realizaciji rješenja te dojam o 

prezentaciji rješenja  
  
  
  
Nagrade  
Najbolja 3 tima biti će nagrađena novčanim nagradama u iznosima:  

Prva nagrada:           8 000 kn  
Druga nagrada:        5 000 kn  
Treća nagrada:         3 000 kn  

  
Ostatak partnerskih financijskih sredstava ide za troškove organizacije natjecanja.  

  

   



3.6. Vlasništvo nad projektnom dokumentacijom i rješenjem  

Projektni timovi raspolažu u potpunosti pravima intelektualnog vlasništva nad projektnom 
dokumentacijom i rješenjem kojeg izrade u okviru natjecanja. Svi članovi stručnog žirija 
suglasni su da predočenu dokumentaciju neće koristiti u druge svrhe osim za potrebe 
ocjenjivanja u ovom natjecanju.  

    



  

3.7. Sažeti prikaz važnih rokova  
  
  

• Za natjecatelje  
o Prijave -> od 19.02.2017. do 10.03.2017. 
o Predaja prijedloga projektnih rješenja - > do 02.04.2017.  
o Proglašenje timova koji prolaze u treću fazu -> do 09.04.2017. 
o Predaja projektnog rješenja -> lipanj  
o Velika završnica, prezentacija napravljenih projekata i proglašavanje najbolja 

tri tima -> lipanj  
  
  
  

• Za sve zainteresirane  
o Početak projekta -> studeni 2016.  
o Uvodno predavanje ->  02.03.2017. 
o Motivacijska predavanja -> tijekom održavanja natjecanja  
o Edukativna predavanja -> siječanj 2017. - svibanj 2017. 
o Edukativne radionice -> siječanj 2017. - svibanj 2017. 
o Velika završnica Elektroboja -> lipanj 2017.  

  
  

3.8. Sastav stručnog žirija  
Stručni   žiri   sastoji   se   od   članova   akademske   zajednice   (profesori   i   asistenti   na 
sveučilištima) i stručnih djelatnika partnerskih tvrtki.  

  
Sastav stručnog žirija biti će objavljen na stranici projekta  
(www.estudent.hr/category/natjecanja/elektroboj/) najkasnije 10 dana prije odabira finalista koji 
ulaze u treću fazu.  

    

http://www.estudent.hr/elektroboj
http://www.estudent.hr/elektroboj
http://www.estudent.hr/elektroboj
http://www.estudent.hr/elektroboj


4. Dodatne aktivnosti  
  

Natjecanje obuhvaća predavanja, radionice i online edukativne sadržaje korisne za 
realizaciju vlastitih ideja. Predavanja i radionice su podijeljene u dva dijela:  

  
• Motivacijska predavanja:  

o održavaju se tijekom cijele godine, a pružaju studentima informacije o uspjehu 
elektrotehničkih tvrtki u Hrvatskoj. Predavači su inženjeri i pokretači uspješnih 
hrvatskih poduzeća koji se bave tematikom vezanom za natjecanje, a cilj im je 
dodatno motiviranje studenata. Također, partneri drže predavanja u kojima se 
može vidjeti kako se primjenjuje znanje u renomiranim hrvatskim tvrtkama. Cilj 
predavanja je promocija partnera, motivacija natjecatelja i promocija natjecanja.  

• Edukativna predavanja:  
o održavaju se u razdoblju od prosinca do lipnja. Akademski djelatnici Fakulteta 

elektrotehnike i računarstva, partneri i istaknuti ljudi hrvatske IT i elektrotehničke 
industrije sudjeluju kao predavači. Cilj edukacija je olakšati izradu konačnog 
rješenja i naučiti sve zainteresirane nešto o svakom području elektrotehnike.  

o Snimke svih predavanja i radionica, zajedno s korisnim linkovima na web 
stranici natjecanja, čine online edukativne sadržaje natjecanja  

5. Posebne koristi za studente i poduzeća  
  

Elektroboj je platforma za komunikaciju između studenata i partnera iz industrije te 
će tijekom godine biti organizirani dodatni zanimljivi sadržaji s ciljem povezivanja partnera i 
natjecatelja te natjecatelja međusobno. Relevantni regionalni mediji popratit će važne etape 
natjecanja Elektroboj te na taj način podržati inicijativu, studentske projekte i partnere. Za 
partnere je ovaj oblik promocije vrlo važan jer se na povezivanje sa studentima i podršku 
edukaciji gleda vrlo pozitivno u svakoj industriji.  

  
Prednosti sudjelovanja na natjecanju Elektroboj:  
Za studenta Za poduzeće

• stvaranje inovativnih rješenja i pokazivanje 
vlastite kreativnosti 

• edukacija potrebna za pokretanje startup 
poslovanja 

• mogućnost upoznavanja s poslovanjem 
najboljih domaćih i stranih poduzeća 

• razvoj komunikacijskih i poslovnih 
vještina 

• upoznavanje tržišta elektrotehnike i 
elektroničke opreme

• podizanje svijesti o poduzeću te 
proizvodima i uslugama poduzeća 

• uvid u inovativna rješenja i nove 
poglede na postavljene probleme 

• prezentacija poželjnog poslodavca 
među studentskom populacijom 

• percepcija poduzeća kao aktivnog 
sudionika u životima studenata 

• povezivanje s najboljim studentima 
hrvatskih sveučilišta 

• olakšan selekcijski proces pri traženju 
Zaposlenika


