
Održavanje računalnih sustava
Upravljanje u kriznim uvjetima
Održavanje motornih vozila
Održavanje zrakoplova
Očna optika

refrakcije. Student koji završi studij Očna optika (optometrist) bit će 
stručnjak koji će imati potrebna znanja za brigu o vidu prvenstveno 
sa stajališta stručnjaka za refrakcijsko određivanje svih primjerenih 
korekcijskih pomagala koja poboljšavanju vid. Isto tako, završeni 
studenti bit će osposobljeni za samostalno vođenje poslovanja 
djelatnosti očne optike i optičarske radnje. Znat će organizirati 
vođenje poslovanja, marketing, financije i ekonomiku, poznavat će 
pravne propise te će znati provoditi mjere zaštite na radu i mjere 
zaštite okoliša vezane uz djelatnost u skladu s važećim normama i 
zakonima Europske unije te hrvatskim normama i zakonima.

Upis na Veleučilište Velika Gorica

Upis na Veleučilište obavlja se na temelju poziva/natječaja za upis 
koji u javnosti objavljuje Veleučilište Velika Gorica.
Osnovni uvjet za upis polaznika na neki studij Veleučilišta jest 
završeno srednje četverogodišnje obrazovanje ili jednakovrijedno 
obrazovanje u Hrvatskoj, odnosno u inozemstvu.

Razredbeni postupak

Razredbenim postupkom za pojedine studije valorizira se uspjeh 
pristupnika u srednjoj školi iz nastavnih predmeta matematike i 
fizike te trećeg predmeta u ovisnosti o studiju za koji se pristupnik 
kandidira. U obzir se uzima opći uspjeh pristupnika po razredima i 
uspjeh na maturi.

Prijelaz s drugih fakulteta na Veleučilište 
Velika Gorica

Uloženi trud uvijek ima svoju vrijednost! Svaki student stečene ECTS 
bodove može prenositi s jednog visokog učilišta na drugo i tako 
nastaviti studij tamo gdje ga je prekinuo.
Bolonjska deklaracija, odnosno ECTS bodovi omogućuju prelazak s 
jednog fakulteta na drugi pa pri prelasku treba priložiti stari indeks 
kako bi se studentu priznali već položeni ispiti.

Studiranje na Veleučilištu Velika Gorica

Na Veleučilištu velik udio u nastavi ima praktična nastava. Studenti 
prolaze nužna teorijska znanja koja su popraćena praktičnim dije-
lom nastave. Tako su tijekom svakog semestra uvedene popratne 
vježbe, a cijeli peti semestar studenti provode u gospodarstvu - u 
suradničkoj instituciji, tvrtki ili organizaciji obavljajući svoju praksu 
uz istovremeno pohađanje dijela teoretske nastave. Takav pristup 
daje studentu mogućnost da pokaže poslodavcu svoju kvalitetu, 
a poslodavcu uvid u njegov rad. Time se povećava mogućnost 
zapošljavanja naših stručnjaka.
Bitna razlika je također u pristupu profesora prema studentima. 
Zbog ograničenog broja studenata uveden je mentorski pristup. 
Takav način rada sa studentima omogućava interaktivan odnos 
profesora i studenta, a u konačnici pridonosi boljoj prolaznosti na 
ispitima.

Nakon završetka studija

Nakon završenog stručnog studija u trajanju od 3 godine stječe se 
visoka stručna sprema i stručni naziv prvostupnik (baccalaureus) 
inženjer odabranog studija. Nakon završetka trogodišnjeg studija 
moguće je nastaviti školovanje na specijalističkom diplomskom 
stručnom studiju u trajanju od 2 godine. 

Profesori/predavači

Profesori koji predaju na Veleučilištu Velika Gorica sveučilišni su 
profesori s velikim iskustvom u praksi te predavači koji su vodeći 
stručnjaci u svojoj struci. Takav odabir predavača povezanih sa stru-
kom pridonosi predstavljanju mnogih primjera iz prakse te potreb-
nih znanja za rješavanje konkretnih problema i zadataka.

Studentski standard

Prednost grada Velike Gorice jest jeftiniji privatni smještaj stude-
nata u usporedbi sa Zagrebom. Studenti koji ipak koriste smještaj 
u studentskim domovima u Zagrebu ili općenito putuju iz Zagreba, 
zahvaljujući izvrsnoj prometnoj povezanosti ovih dvaju gradova, ja-
vnim prijevozom do Veleučilišta mogu stići za 20-ak minuta. Važno 
je također naglasiti da redovni 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.

INFORMACIJE

Za sva pitanja i obavijesti treba nazvati Veleučilište na broj 
01/62 22 501 ili doći osobno u Veliku Goricu u Studentsku referadu 
Veleučilišta Velika Gorica, na Zagrebačkoj cesti 5.

Veleučilište Velika Gorica s pravom javnosti
Zagrebačka cesta 5
10 410 Velika Gorica

Tel: 01/62 22 501
Fax: 01/62 22 501

www.vvg.hr
info@vvg.hr



Plan i program studija osmišljen je tako da u jednakoj mjeri zastupa 
kolegije iz područja projektiranja informacijskih sustava, softver-
skih i hardverskih tehnologija, što je posebno važno za buduće 
stručne prvostupnike održavanja računalnih sustava koji su danas 
među najtraženijim profilima računalnog usmjerenja na tržištu u 
Hrvatskoj i svijetu.
 

Upravljanje u kriznim uvjetima

Voditelj studija: viši predavač mr.sc. Željko Dobranović
Stručni naziv (zvanje): stručni prvostupnik (baccalaureus) upravl-
janja u kriznim uvjetima
Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180ECTS (European Credit 
Transfer System)
Status studenta: redovni i izvanredni
Broj mjesta: 35 redovnih i 60 izvanrednih

Upravljanje u kriznim uvjetima studij je namijenjen osobama koje 
donose odluke i/ili osiguravaju stručnu podršku donositeljima od-
luka u tvrtkama i jedinicama lokalne i područne uprave, jedini-
cama 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 ili ljudskom 
aktivnošću (utjecajem na okoliš, tehnologijom) djeluju na ljude u 
tolikoj mjeri da ugroženo stanovništvo nije u mogućnosti kontroli-
rati tijek događanja i uspješno se nositi s nanesenim udarima, gu-
bicima 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 adekvatni odgovor na krizu, odnos-
no katastrofu ukoliko se ona dogodi. Upravo za ove aktivnosti bit 
će osposobljeni polaznici nakon završetka navedenog studija.

Održavanje motornih vozila

Voditelj studija: profesor visoke škole, dr. sc. Dinko Mikulić
Stručni naziv (zvanje): stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer 
održavanja motornih vozila
Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180ECTS (European Credit 
Transfer System)
Status studenta: redovni i izvanredni
Broj mjesta: 35 redovnih i 35 izvanrednih

studij je obrazovanja na području organizacije održavanja i 
provedbe tehnologije održavanja motornih vozila. Brojnost i 
raznovrsnost osobnih, teretnih, terenskih i specijalnih vozila u 

privatnom vlasništvu i u gospodarstvu Republike Hrvatske zahti-
jeva visokostručno osoblje za držanje pouzdanosti i raspoloživosti 
voznog parka. Održavanje motornih vozila djelatnost je koja 
zahtijeva visokostručno poznavanje konstrukcije vozila i nje-
govih uređaja, poznavanje organizacije i tehnologije održavanja 
vozila i provedbe mjera sigurnosti na radu. Ispravnost motornih 
vozila utječe na sigurnost prometa, stoga suvremene tehnologije 
održavanja motornih vozila zahtijevaju primjenu visoko sofistici-
rane računalne opreme za kontrolu njihove ispravnosti u skladu 
s normama. Studij Održavanje motornih vozila u koraku je sa 
zahtjevima suvremenih tehnologija te educira stručnjake upravo 
takvih osobina.

Održavanje zrakoplova

Voditelj studija: prof. dr. sc. Ernest Bazijanac
Stručni naziv (zvanje): stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer 
održavanja zrakoplova
Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180ECTS (European Credit 
Transfer System)
Status studenta: redovni i izvanredni
Broj mjesta: 35 redovnih i 35 izvanrednih

Održavanje zrakoplova studij je koji obuhvaća obrazovanje 
na području organizacije održavanja i provedbe tehnologije 
održavanja zrakoplova i zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i 
ratno zrakoplovstvo u Republici Hrvatskoj. Održavanje zrakoplova 
kompleksna je djelatnost koja zahtijeva visokostručno poznavanje 
obilježja i konstrukcije zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih 
sustava i opreme zrakoplova, poznavanje 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 normama.

Očna optika

Voditelj studija: prof. dr. sc. Božidar Vojniković
Stručni naziv (zvanje): stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer 
očne optike
Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180ECTS (European Credit 
Transfer System)
Status studenta: redovni i izvanredni
Broj mjesta: 20 redovnih i 30 izvanrednih

Očna optika studij je namijenjen osobama koje žele raditi u području 
očne optike, i to u procesu proizvodnje, održavanja, servisiranja 
optičkih instrumenata i pomagala te na poslovima očne optike i 

Fleksibilnost znači prilagodljivost, 
a prilagodljivost daje prednost!

Veleučilište Velika Gorica svoje studije uskladilo je s europskim sus-
tavom obrazovanja i prilagodilo ih potrebama sadašnjeg i budućeg 
tržišta, a svojim kontinuiranim praćenjem njegovih promjena stu-
dentima daje potrebna stručna znanja i vještine. Kako postati i os-
tati priznati stručnjak, a time i konkurentan na tržištu rada, može 
se saznati upravo na Veleučilištu Velika Gorica.
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Održavanje računalnih sustava

Voditelj studija: viši predavač mr.sc. Vladimir Lebinac
Stručni naziv (zvanje): stručni prvostupnik (baccalaureus) inženjer 
održavanja računalnih sustava
Trajanje i ECTS: 3 godine (6 semestara), 180ECTS (European Credit 
Transfer System)
Status studenta: redovni i izvanredni
Broj mjesta: 60 60 redovnih i 60 izvanrednih

studij je koji nudi stručnu usmjerenost sa znatnim praktičnim dije-
lom nastave. Budući da je posebno izražen nedostatak stručnjaka 
za održavanje računalnih sustava, koji bi bili spona između projek-
tanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske 
ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava, 
stvoren je program obrazovanja usmjeren upravo prema takvim 
zahtjevima tržišta.


