
UPRAVLJANJE U
KRIZNIM UVJETIMA

Preddiplomski stručni studij

DRUKČIJI 
OD DRUGIH

Razredbenim postupkom za kandidate koji nisu polagali državnu maturu vrednuje se opći 
uspjeh po godinama u srednjoj školi, uspjeh na maturi te ocjene iz nastavnih predmeta: 
Matematika, Hrvatski jezik i Strani jezik.
Razredbenim postupkom za kandidate koji su polagali državnu maturu vrednuje se opći 
uspjeh po godinama u srednjoj školi te uspjeh na državnoj maturi iz nastavnih predmeta 
Matematika, Hrvatski jezik i Strani jezik. Predmeti obveznog dijela državne mature ili ispita 
državne mature polažu se na osnovnoj razini. Ako kandidat položi obvezni predmet na višoj 
razini, tada se njegov uspjeh dodatno uvećava za određeni faktor.
Za strane državljane umjesto ocjene iz hrvatskog jezika uzima se ocjena iz materinjeg jezika.
Dodatni bodovi:
• 150 bodova – kandidati s radnim iskustvom pri upisu na izvanredni studij ako prilože 

potvrdu poslodavca da rade na poslovima iz područja odabranog studija u trajanju od 
najmanje 12 mjeseci,

• 150 bodova – kandidati koji su osvojili prvo, drugo ili treće mjesto na natjecanju na držav-
noj i međunarodnoj razini iz područja studija koji upisuju,

• 150 bodova – kandidati koji su ostvarili status kategoriziranog sportaša.

Kandidat može ostvariti najviše 150 dodatnih bodova.

Studenti s određenim akademskim iskustvom, odnosno studenti koji studiraju ili su studirali 
na nekom drugom visokom učilištu, mogu podnijeti zamolbu za upis na neki od studija na 
Veleučilištu Velika Gorica. Zamolbe za prijelaz na određeni studijski program Veleučilišta 
Velika Gorica se podnose prije početka zimskog semestra u rokovima redovnih upisa na 
preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije.

Prijelaz s drugih fakulteta na Veleučilište Velika Gorica

Razredbeni postupak

Upisi

Upis na Veleučilište obavlja se na temelju poziva/natječaja za upis koji u javnosti obja-
vljuje Veleučilište Velika Gorica. Osnovni uvjet za upis polaznika na studij upravljanja u 
kriznim uvjetima jest završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno 
obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu.



Stručni naziv (zvanje): stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/ 
baccalaurea) inženjer/inženjerka upravljanja u kriznim uvjetima

Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180 ECTS (European Credit Transfer System)

Status studenta: redoviti i izvanredni

Upravljanje u kriznim uvjetima studij je namijenjen osobama koje donose odluke i/ili osigu-
ravaju stručnu podršku donositeljima odluka u pravnim osobama i jedinicama lokalne i pod-
ručne uprave, jedinicama državne uprave, a posebice u sustavu zaštite i spašavanja u policiji 
i vojsci. Katastrofe, kao specifična krizna stanja, javljaju se kada nesreće ili krize uzrokovane 
prirodnim silama (poplave, požari, potresi) ili ljudskom aktivnošću (utjecajem na okoliš, 
terorizam i sl.) djeluju na ljude u tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti 
kontrolirati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gubicima i štetama. 
Učestalost i ozbiljnost katastrofa umnogome se može smanjiti ili se mogu ublažiti njihove 
posljedice ako se posveti veća pozornost predviđanjima, promatranjima, planiranju načina 
pomoći i općoj pripravnosti za adekvatan odgovor na krizu, odnosno katastrofu ako se ona 
dogodi. Kompetencije stručnjaka koji su završili navedeni studij jesu planiranje i provođenje 
preventivnih mjera za sprečavanje i ublažavanje posljedica kriza ili katastrofa u poduzećima 
ili čovjekovoj okolini općenito te pružanje stručne pomoći i koordinacija stručnih timova i 
opreme nakon krize ili katastrofe. U shematskom prikazu koji slijedi prikazane su neke od 
temeljnih zadaća i poslova u procesu upravljanja u kriznim uvjetima.

UPRAVLJANJE U KRIZNIM UVJETIMA

I. semestar II. semestar III. semestar

Kemija zagađivala  
Fizika
Informatika I
Civilna obrana
Osnove teorije sustava i 
sigurnosti 
Matematika 
Izborni kolegij A1*
Engleski jezik I

Terorizam
Statistika 
Graditeljstvo
Osnove sigurnosti  
tehnoloških sustava
Psihologija kriza
Prirodna ugrožavanja 
Engleski jezik II
Izborni kolegij A2*

Antropogena ugrožavanja 
Operativni centri i  
komunikacijski sustav
Normativno uređenje  
zaštite i spašavanja
Procjena rizika
Zaštita podataka
Engleski jezik III
Izborni kolegij B1*

IV. semestar V. semestar VI. semestar

Logistika i sigurnost
Vođenje i zapovijedanje   
Topografija i GIS
Krizno planiranje  
Zaštita osoba i imovine 
Izborni kolegij B2*
Izborni kolegij B3*

Krizni menadžment  
Kritična infrastruktura  
Sanitetska skrb u  
uvjetima krize  
Projektni zadatak
Izborni kolegij B4*

Izborni kolegij B5*
Obavješćivanje i odnosi  
s javnošću
Stručna praksa
Završni rad 

Izborni kolegiji:

Geokemija okoliša, Metode procjene utjecaja na okoliš, Ekologija, Informatika II, Gospodare- 
nje otpadom, Oružja za masovno uništenje, Menadžment i poduzetništvo, Zaštita mora, Zašti- 
ta zraka, Komunikologija, Upravljanje vodama, Zaštita od zračenja, Meteorologija i okoliš, 
Izborni kolegij (prema zahtjevu naručitelja)

Nastavni plan

Praktični dio nastave navedenog studija provodi se u suradnji s odgovarajućim institucijama 
državne uprave (npr. Državna uprava za zaštitu i spašavanje, ministarstva, županije, gradovi 
i općine), u pravnim osobama od posebnog interesa i važnosti za zaštitu i spašavanje (javne 
vatrogasne postrojbe, centri 112, hitna medicinska služba, Hrvatski Crveni križ, služba 
potrage, služba traženja i spašavanja na moru, Hrvatska gorska služba spašavanja itd.) i u 
drugim velikim tvrtkama i institucijama koje surađuju s Veleučilištem.

2. pripravnost
(planiranje, oganiziranje,  

uvježbavanje, pripremanje)

1. preventivne mjere
(procjena rizika i posljedica,  

normativa i sl.)

faza smanjivanja rizika

faza oporavka

3. reagiranje
(pružanje pomoći,  

zaštita i spašavanje)

4. sanacija
(rehabilitacija i obnova)

NASTANAK
KRIZNOG STANJA

Veleučilište Velika Gorica
Zagrebačka 5, 10 410 Velika Gorica

Tel: 01/6222-501
Fax: 01/7897-645

e-mail: info@vvg.hr
www.vvg.hr 


