
Detaljnije obavijesti zainteresirani za preddiplomski stručni studij mogu dobiti na tel. 01 3315 139, 01 3310 321, e-mail: preddiplomski.studij@bak.hr,
a za Biograd na Moru na mob. 099 2663 383, e-mail: referada.biograd@bak.hr ili na internet stranici: www.bak.hr

Detaljnije obavijesti zainteresirani za specijalistički diplomski stručni studij mogu dobiti na tel. 01 4001 023, 01 3315 522, e-mail: diplomski.studij@bak.hr,
za Zagreb na tel. 01 4008 104, e-mail: referada.zagreb@bak.hr, a za Osijek na mob. 099 2495 616, e-mail: referada.osijek@bak.hr ili na internet stranici: www.bak.hr

  PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

1. Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje* 
    Usmjerenja: Poslovna ekonomija i financije, Menadžment uredskog poslovanja, Menadžment u kulturi
    Zvanje: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
    * Za izvanredne studente mogućnost odabira online studija
2. Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
    Zvanje: stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.)

              Trajanje studija: 6 semestra   /   ECTS bodovi: 180 bodova 

Cijena studiranja: 
•  17.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na PDSS Poslovanje i upravljanje 
•  20.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na PDSS Informacijske tehnologije 
 
Uvjeti upisa:  
•  Pravo upisa: imaju svi kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu u Hrvatskoj.  
    Kandidati koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske donose Rješenje Ministarstva    
    znanosti i obrazovanja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Prijavu za prijelaz 
    s drugih visokih učilišta mogu podnijeti studenti koji zadovoljavaju uvjete iz Odluke o pravu i  
    uvjetima upisa na studij i stjecanju studentskog statusa.

Upisne kvote:
                Broj mjesta za upis PiU (Zaprešić)    Redoviti studij    Izvanredni studij (online)
                Poslovna ekonomija i financije           90                                 110
                Menadžment uredskog poslovanja            0                                100
                Menadžment u kulturi                                0                                 50
 Ukupno:                                                           90                          260

 Broj mjesta za upis IT (Zaprešić)       Redoviti studij   Izvanredni studij
 Informacijske tehnologije             20           20
 Ukupno:              20           20

 Broj mjesta za upis (Biograd na Moru)   Redoviti studij    Izvanredni studij
 Poslovna ekonomija i financije           10           30
 Ukupno:              10           30 
 
Upisni postupak:  
•  Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke: 
 a) upis priznavanjem rezultata ispita državne mature 
 b) upis na temelju položenog razredbenog ispita
 c) upis za prijelaznike s drugih visokih učilišta

Dokumenti koji se predaju uz prijavu su:
1.  Domovnica ili izvadak iz e-građana
2.  Rodni list ili izvadak iz e-građana
3.  Svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu ili državnoj maturi
4.  Dokaz uplaćene naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice).

Prijelaznici uz navedene dokumente predaju i ovjereni prijepis ocjena i/ili diplomu o prethodno 
završenom studiju. Prijava i dokumenti za upis predaju se osobno u studentsku referadu Veleučilišta 
ili elektronskim putem na preddiplomski.studij@bak.hr

Troškovi razredbenog postupka za upis na temelju položene državne mature iznose 200,00 
kuna, dok troškovi razredbenog postupka za upis na temelju polaganja razredbenog ispita 
iznose 400,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun Veleučilišta. Upis studenata prijelaznika moguć 
je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do početka ljetnog semestra. Studenti prijelaznici 
oslobođeni su polaganja razredbenog ispita i za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac 
na web stranici Veleučilišta, te plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu 200,00 kuna.

Rokovi za prijavu, razredbeni ispit i upis:
 
Veleučilište Baltazar Zaprešić 
1. upisni rok 
Primanje prijava: 30. ožujka - 21. srpnja 2020.   
Razredbeni ispit (online): 
29.4., 27.5., 17.6., 8.7. i 22.7.2020. 
Upisi: 23. srpnja 2020.  
2. upisni rok 
Primanje prijava: 24. kolovoza - 15. rujna 2020. 
Razredbeni ispit (online): 2. i 16. rujna 2020. 
Upisi: 17. rujna 2020.
3. upisni rok 
Primanje prijava: 21. rujna - 5. listopada 2020. 
Razredbeni ispit (online): 6. listopada 2020. 
Upisi: 7. listopada 2020.
Prijelazi s drugih visokih učilišta 
Primanje prijava: 30. ožujka - 5. listopada 2020. 
Upisi: 23.7., 17.9. i 7.10.2020.

Dislocirani stručni studij 
Biograd na Moru
1. upisni rok 
Primanje prijava: 30. ožujka - 21. srpnja 2020.  
Razredbeni ispit (online): 
29.4., 27.5., 17.6., 8.7. i 22.7.2020.  
Upisi: 24. srpnja 2020. 
2. upisni rok 
Primanje prijava: 24. kolovoza - 15. rujna 2020. 
Razredbeni ispit (online): 2. i 16. rujna 2020.  
Upisi: 18. rujna 2020.
3. upisni rok 
Primanje prijava: 21. rujna - 5. listopada 2020. 
Razredbeni ispit (online): 6. listopada 2020. 
Upisi: 7. listopada 2020.
Prijelazi s drugih visokih učilišta 
Primanje prijava: 30. ožujka - 5. listopada 2020. 
Upisi: 24.7., 18.9. i 7.10.2020.

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke Stručnog vijeća od 18. ožujka 2020. godine,
Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića, raspisuje

  SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

1. Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment 
    • stručni/a specijalist/ica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.) 
    • Mjesto studiranja: Zaprešić i Osijek
2. Specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment
    • stručni/a specijalist/ica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.)
    • Mjesto studiranja: Zagreb
3. Specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment 
    • stručni/a specijalist/ica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)
    • Mjesto studiranja: Zaprešić
4. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora (online studij) 
    • stručni/a specijalist/ica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.)
    • Mjesto studiranja: Zagreb
5. Specijalistički diplomski stručni studij Upravljanje inovacijama* 
    • stručni/a specijalist/ica upravljanja inovacijama (struč. spec. oec.)
    • Mjesto studiranja: Zagreb
    * Studij će se izvoditi ukoliko se prijavi najmanje 32 ili više kandidata

              Trajanje studija: 4 semestra   /   ECTS bodovi: 120 bodova 

Cijena studiranja: 
•  20.000,00 kuna za jednu studijsku godinu 
 
Uvjeti upisa:  
•  završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova ili
•  završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij s najmanje 150 ECTS bodova uz obvezu  
    polaganja razlikovnih ispita ili
•  stečena viša/visoka stručna sprema izjednačena sa nazivom "prvostupnik ili prvostupnica" ili
•  završen diplomski sveučilišni studij

Upisne kvote:
                Broj mjesta za upis                              Redoviti studij    Izvanredni studij
                Projektni menadžment - Zaprešić           20                           40
                Projektni menadžment - Osijek           10           20
                Komunikacijski menadžment                           10                          30
                Financijski menadžment                              30                          40
 Menadžment javnog sektora            10           70
 Upravljanje inovacijama             0           45
 Ukupno:                                                           80              245

Upisni postupak:  
•  Upisni postupak odvijat će se kroz sljedeće moguće postupke: 
 a) izravan upis 
 b) upis za prijelaznike s drugih visokih učilišta

Dokumenti koji se predaju uz prijavu:
1.  Popunjeni obrazac prijave za upis
2.  Domovnica ili izvadak iz e-građana
3.  Rodni list ili izvadak iz e-građana
4.  Svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
5.  Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice).

Dokumenti se predaju osobno ili elektronskim putem u studentskoj službi specijalističkih studija 
Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ, Zaprešić, Vladimira Novaka 23. Naknada 
za prijavu iznosi 200,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta.
Pristupnik je dužan podnijeti prijavu na natječaj do dana utvrđenoga u natječaju ispunjavanjem 
prijave za upis korištenjem online prijave na web stranici Veleučilišta ili korištenjem nacionalnog 
informacijskog sustava prijava pri čemu je naknadno nakon konačnog izbora visokog učilišta 
također potrebno ispuniti online prijavu na web stranici Veleučilišta Baltazar Zaprešić.
Studenti prijelaznici za potrebe prijave ispunjavaju samo prijavni obrazac na stranici Veleučilišta 
te plaćaju troškove razredbenog postupka u iznosu 200,00 kuna i uplaćuju se na žiro račun 
Veleučilišta. Upis studenata prijelaznika moguć je do ispunjenja upisnih kvota, a najkasnije do 
početka ljetnog semestra. Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu 
obvezni su predati i odgovarajući dokument za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske 
kvalifikacije i razdoblja studiranja s pripadajućom dokumentacijom, sukladno Pravilniku 
o akademskom priznavanju inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studiranja, 
objavljenom na Internet stranici Veleučilišta.

Rokovi za prijavu i upis:  
 1. upisni rok
          Primanje prijava: 30. ožujka - 21. srpnja 2020.
          Upisi: 23. srpnja 2020.     
 2. upisni rok
           Primanje prijava: 24. kolovoza - 22. rujna 2020.
           Upisi: 24. rujna 2020.
 3. upisni rok
           Primanje prijava: 28. rujna - 28. listopada 2020.
           Upisi: 29. listopada 2020.

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA

* Iznos školarine i modeli plaćanja definirani su Odlukom o naknadama troškova, cijenama školarina i usluga objavljenoj na web stranici Veleučilišta. 
Stipendije i financijske potpore dodjeljuju se sukladno aktualnom natječaju objavljenom na web stranici Veleučilišta.


