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Na temelju članka 37. Statuta Veleučilišta Velika Gorica od dana 13. listopada 2014. godine, 
Klasa:602-04/14-28/005, Urbroj:238/31-132-050-14-02, i članka 36. Pravilnika o studiju 
Veleučilišta Velika Gorica od 29. rujna 2017., Klasa:602-04/17-14/021; Urbroj:238/31-132-
020-17-01, Stručno vijeće Veleučilišta Velika Gorica raspisalo je 

Natječaj  
 

za upis na specijalističke diplomske stručne studije u trajanju od dvije (2) godine za 
stjecanje 120 ECTS bodova i zvanja specijaliste struke u akademskoj 2020./2021. 

godini 
 
 

1. Pregled slobodnih mjesta:  

Naziv specijalističkog 
diplomskog stručnog  studija 

Slobodna mjesta na specijalističkim diplomskim 
stručnim studijima 

*Redovni Izvanredni 

Informacijski sustavi (120 ECTS) 
 

30 30 

Krizni menadžment (120 ECTS) 
 

40 40 

Logistički menadžment (120 
ECTS) 

30 30 

      *Redovni studenti studiraju uz plaćanje školarine. 
 

2. Prijave za razredbeni postupak za specijalistički diplomski stručni studij 

 
Razredbeni postupak za upis u akademskoj 2020./2021. godini provodi se u srpnju i rujnu. 
 

1. razredbeni postupak u srpnju: 

Predaja prijave i dokumenata: od 4. svibnja do 25. srpnja 2020.  
Objava rezultata: 27. srpnja 2020. 
Upisi: od 29. srpnja do 1. kolovoza 2020. 
 

2. razredbeni postupak u rujnu: 

Predaja prijave i dokumenata: od 1. rujna do 30. rujna 2020.  
Objava rezultata: 1. listopada 2020. 
Upisi: od 3. do 7. listopada 2020. 
 
Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni 
studij na Veleučilištu Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno 
obrazovanje u zemlji i inozemstvu i stekle najmanje 180 ECTS bodova. 
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje prosječne ocjene položenih ispita na 
preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju. 
 
Povjerenstvo za upis utvrdit će ljestvicu i popis pristupnika koji zadovoljavaju uvjete upisa te 
ih objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Veleučilišta. 
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Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može podignuti i popuniti u 
Studentskoj referadi ili putem mrežnih stranica Veleučilišta, prilaže se po jedan primjerak 
neovjerene kopije slijedećih dokumenata: 
 

− svjedodžba ili diploma o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom 
studiju, 

− dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena položenih ispita s obaveznom 
prosječnom ocjenom položenih ispita. 

Potrebni dokumenti predaju se putem elektroničke pošte na info@vvg.hr ili osobno u 
Studentsku referadu Veleučilišta radnim danom od 10:00 do 18:00 sati, a subotom od 08:30 
do 12:30 sati.  

 
3. Upis na specijalističke diplomske stručne studije 

 
Pravo upisa na specijalističke diplomske stručne studije ostvaruju osobe koje su prošle 
razredbeni postupak na Veleučilištu Velika Gorica sukladno Odluci o provedbi razredbenog 
postupka za upis studenata u prvi semestar specijalističkih diplomskih stručnih studija u 
akademskoj 2020./2021. godini.  
Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivenoj razredbenim postupkom do 
ispunjenja kvote za upis na specijalistički diplomski stručni studij. Prednost pri upisu imaju 
kandidati s većim brojem bodova, a minimalni broj bodova za upis je 450 bodova. 
Kandidati koji ostvare manje od 450 bodova stavljaju se na listu čekanja do zaključenja 
zadnjeg redovnog upisnog roka. Kandidat koji je ostvario pravo upisa primiti će obavijest 
putem elektroničke pošte o slijedećim koracima, terminu u kojem treba pristupiti upisu te je 
dužan dostaviti originale dokumenta na uvid. 
Sukladno izvedbenom planu nastave, dio nastave za izvanredne studente biti će organiziran 
i u obliku online nastave. 
 
Troškovi razredbenog postupka i upisa: 350,00 kn 
Školarina za jedan semestar: 8.100,00 kn 
 
Dodatne informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa na specijalističke diplomske 
stručne studije nalaze se na mrežnim stranicama Veleučilišta Velika Gorica, a mogu se dobiti 
i putem e-mail adrese info@vvg.hr  ili pozivom na broj telefona 01/6222-501. 
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