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Upravljanje u kriznim uvjetima jedini je takav studij u Hrvatskoj, ali i na  
području cijele jugoistočne Europe, koji osposobljava buduće stručnjake 
za potrebe sustava kriznog upravljanja i sustava zaštite i spašavanja. Za-
vršetkom studija studenti stječu znanja i vještine za samostalno rješavanje 
problema kriznog upravljanja za preventivno djelovanje, vođenje proce-
sa prikupljanja i obrade informacija, predlaganje postupaka i rješenja te 
vođenje procesa upravljanja. 

Održavanje motornih vozila studij je u koraku sa zahtjevima svijeta suvre-
menih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visokosofisticiranih 
uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila. Studenti stječu 
znanja iz konstrukcije vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije 
održavanja vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kon-
trole kvalitete sustava održavanja vozila u skladu s normama. Potreba za 
zapošljavanjem inženjera održavanja motornih vozila postoji u različitim 
područjima rada. 

Održavanje zrakoplova stručni je studij koji obuhvaća obrazovanje na pod-
ručju organizacije održavanja i provedbe tehnologije održavanja zrakoplo-
va, zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo. Održa-
vanje zrakoplova kompleksna je djelatnost koja zahtijeva visokostručno 
poznavanje obilježja i konstrukcije zrakoplova, elektrotehničkih i strojar-
skih sustava i opreme zrakoplova, organizacije i tehnologije održavanja 
zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme, provedbe mjera sigurnosti na 
radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova u 
skladu s međunarodnim standardima.

Održavanje računalnih sustava studij je koji trenutno ima pet opremljenih 
laboratorija za računarstvo. Uskoro će studenti dobiti još tri nove računalne 
učionice s najmodernijom računalnom opremom integriranom u danas 
popularno oblačno računalstvo (cloud computing). Održavanje računal-
nih sustava traži vrsne stručnjake koji bi bili spona između projektanata 
informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske ili softverske 
tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava. Studij Održavanja 
računalnih sustava danas je među najtraženijim profilima računalnog usm-
jerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu. 

Očna optika prvi je takav studij u jugoistočnoj Europi. Zahvaljujući izvrsnoj 
suradnji s europskim visokoškolskim ustanovama iz područja optometrije, 
eminentnim europskim i svjetskim stručnjacima te vrhunskim hrvatskim 
nastavnicima s područja biomedicinskih znanosti, uspješno je organiziran 
nastavni proces. Na Veleučilištu Velika Gorica danas se obrazuju budući op-
tometristi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Srbije, a otvaranjem 
specijalističkog studija u Velikoj Gorici će se obrazovati i studenti iz cijele 
Europe. 
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Studentski standard
Redoviti studenti Veleučilišta Velika Gorica imaju jednaka studentska prava 
kao i svi ostali studenti drugih fakulteta i visokih učilišta, što između ostalog 
uključuje i korištenje X-ice za subvencioniranu studentsku prehranu u svim 
studentskim restoranima, smještaj u studentskom domu, pravo na državnu sti-
pendiju i sl.

Erasmus+ program
Veleučilišta Velika Gorica sudjeluje u ERASMUS+ programu i do sada je  
potpisano 25 ugovora s europskim zemljama o Erasmus razmjeni studenata, 
nastavnog i nenastavnog osoblja.  

Zašto VVG?
Kada dođe vrijeme da morate početi razmišljati o nastavku svog obrazovanja, 
jedna od sigurnih adresa je Veleučilište Velika Gorica. Veleučilište Velika Gorica 
smješteno je u samom središtu Velike Gorice, grada koji ima izvrsnu prometnu 
povezanost s gradom Zagrebom. Ovdje možete odabrati jedno od pet preddip-
lomskih stručnih trogodišnjih studijskih programa i tri specijalistička diplomska 
stručna studija koje ne nude druge visokoobrazovne ustanove.

Postanite priznati stručnjak i dođite brže do posla.  
Kako? Provjerite  na Veleučilištu Velika Gorica!

Krizni menadžment je studij namijenjen prvenstveno osobama koje se 
bave zaštitnim i sigurnosnim aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, 
gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne 
uprave. Završetkom studija stječu se specijalistička znanja i kompetencije 
za samostalno rješavanje problema upravljanja krizama, vođenje procesa i 
sustava upravljanja sigurnošću i zaštitom u javnom i privatnom sektoru, a 
posebice u gospodarstvu na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Upravljanje logističkim sustavima i procesima je studij utemeljen na 
specijalističkim znanjima i vještinama koje jamče uspješnost obavljanja 
logističke potpore složenim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim 
i sličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja operacija u 
zemlji i inozemstvu. Potreba za specijalističkim obrazovanjem u području 
logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logis-
tike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje polaz-
nike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i provedbe. 

Informacijski sustavi studij je utemeljen na specijalističkim znanjima i 
vještinama koje jamče uspješnost obavljanja poslova izgradnje, optimi-
zacije, eksploatacije i održavanja informacijskih sustava u širokom rasponu 
primjena, kao i stjecanja polaznih znanja za nastavak usavršavanja u pro-
jektiranju informacijskih sustava. Sukladno tome, ovaj specijalistički studij 
namijenjen je osobama koje su, ili će biti zadužene za implementaciju, 
održavanje i eksploataciju informacijskih sustava, te za sudjelovanje u pro-
jektiranju i proizvodnji informacijskih sustava.
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