VELEUČILIŠTE S PRAVOM JAVNOSTI
BALTAZAR ZAPREŠIĆ
Zaprešić, Vladimira Novaka 23
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Odluke
Stručnog vijeća od 18. veljače 2016. godine, Veleučilište s pravom javnosti BALTAZAR
ZAPREŠIĆ iz Zaprešića, raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA
u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija
u akademskoj godini 2016./2017.
Studenti se po ovom natječaju upisuju na:
1. preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje u jedan od tri studijska
usmjerenja:
 Poslovna ekonomija i financije,
 Menadžment u kulturi,
 Menadžment uredskog poslovanja,
2. preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
Trajanje studija: 6 semestara
ECTS bodovi: 180 bodova
Stručni naziv: za završeni preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje: stručni/a
prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc.oec.), a za završeni
preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije: stručni/a prvostupnik/ca
(baccalaureus/ baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc.inf.tech.)
Temeljni uvjeti upisa: završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili
položen razredbeni ispit na Veleučilištu i potpisan ugovor o studiranju.
Cijena studiranja:
1. 17.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na preddiplomskom stručnom studiju
Poslovanje i upravljanje,
2. 25.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na preddiplomskom stručnom studiju
Informacijske tehnologije





popust na jednokratno gotovinsko plaćanje (7%)
mogućnost obročnog plaćanja i plaćanja kreditnim karticama do 12 mjesečnih
obroka beskamatno te plaćanja posebnim bankarskim kreditima Zagrebačke,
Erste i Splitske banke posebno namijenjenim studentima Veleučilišta Baltazar
Zaprešić,
troškovi upisne dokumentacije i indeksa iznose 500,00 kuna, troškovi godišnjeg
osiguranja 50,00 kn, a plaćaju se pri upisu.

Upisne kvote:
Poslovanje i upravljanje – studiranje u Zaprešiću
Usmjerenja:
Poslovna ekonomija i financije
Menadžment u kulturi
Menadžment uredskog poslovanja
Ukupno:

Broj mjesta za upis
Redoviti studij
Izvanredni studij
120
100
30
30
60
60
210
190

Poslovanje i upravljanje – Dislocirani studij u Biogradu na Moru
Usmjerenje:
Broj mjesta za upis
Redoviti studij
Izvanredni studij
Poslovna ekonomija i financije
20
20
Ukupno:
20
20
Informacijske tehnologije - studiranje u Zaprešiću
Broj mjesta za upis
Redoviti studij
Izvanredni studij
30
30
Ukupno:
30
30
Upisi u prvu godinu studija moguć je na jedan od dva načina:
1. na temelju položene državne mature, ili
2. na temelju položenog razredbenog ispita.
Upisi na temelju državne mature:
Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na
Veleučilištu, izravno će se upisati kandidati koji u školskoj godini 2015./2016. polože državnu
maturu i na taj način završe svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. Ovi se
kandidati za upis prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka
učilišta (NISpVU), kojemu pristupaju preko internetske stranice www.postani-student.hr
Na temelju položene državne mature, bez obveze polaganja razredbenog ispita na
Veleučilištu, izravno će se moći upisati i oni kandidati koji su državnu maturu položili u
ranijim školskim godinama. Ovi se kandidati za upis prijavljuju izravno u studentsku službu
Veleučilišta u Zaprešiću, Vladimira Novaka 23 (Sportski centar „Zaprešić“), a za Dislocirani
studij u Biogradu na Moru u studentsku službu u Srednjoj školi Biograd na Moru. Uz prijavu
za upis ovi kandidati prilažu domovnicu, rodni list, svjedodžbe svih razreda srednje škole i
dokaz o položenoj državnoj maturi.
Upisi na temelju položenog razredbenog ispita:
Na temelju položenog razredbenog ispita na Veleučilištu, mogu se upisati:

 kandidati koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i o tome
posjeduju svjedodžbe sva četiri razreda i svjedodžbu srednje škole o položenom
završnom ispitu,
 kandidati koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike
Hrvatske.
Za ove kandidate Veleučilište će organizirati i provesti razredbeni postupak koji se zasniva na
vrednovanju općeg uspjeha tih kandidata u sva četiri razreda i završnog ispita srednje škole
te provjeri njihova znanja na razredbenom ispitu. Na razredbenom ispitu, kandidati pišu
zajednički test iz opće kulture (opća informiranost, informiranost o državnom uređenju, Hrvatski jezik
i književnost, Engleski jezik ili Njemački jezik), te za:

1. preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje posebni dodatni test iz
srednjoškolskog gradiva sukladno izabranom studijskom usmjerenju i to:
 za usmjerenje Poslovna ekonomija i financije iz predmeta Matematika,
 za usmjerenje Menadžment u kulturi iz predmeta Sociologija,
 za usmjerenje Menadžment uredskog poslovanja iz predmeta Hrvatski jezik u
poslovnom komuniciranju,
2. preddiplomski stručni studij Informacijske
Informatika, Matematika i Engleski jezik.

tehnologije: opća informiranost,

Temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenog ispita utvrđuje se
lista uspješnosti (rang lista) kandidata za upis.
Prijave na natječaj za upis kroz postupak polaganja razredbenog ispita predaju se osobno u
studentskoj službi Veleučilišta s pravom javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ, Zaprešić, Vladimira
Novaka 23 (Sportski centar "Zaprešić"), a za Dislocirani studij u Biogradu na Moru u
studentsku službu u Srednjoj školi Biograd na Moru.
Dokumenti koji se predaju uz prijavu su: domovnica, rodni list, svjedodžbe svih razreda
srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu, te dokaz uplaćene naknade za razredbeni
postupak (kopija uplatnice). Naknada za razredbeni postupak koji uključuje i polaganje
razredbenog ispita iznosi 400,00 kn, a naknada za razredbeni postupak bez obveze polaganja
razredbenog ispita iznosi 200,00 kn. Naknada se uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta IBAN:
HR4423600001101282482, otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb. Strani državljani i
kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji inozemne
svjedodžbe.
1. Razredbeni rok – srpanj
Prijave za ovaj razredbeni rok predaju se od 1. lipnja - 15. srpnja 2016.
Razredbeni ispit za studij u Zaprešiću održat će se 18. srpnja 2016.
Upisi na studij u Zaprešiću provest će se 20. srpnja 2016.
Razredbeni ispit za Dislocirani studij u Biogradu na Moru održat će se 22. srpnja 2016.
Upisi na Dislocirani studij u Biogradu na Moru biti će 23. srpnja 2016.

2. Razredbeni rok – rujan
Prijave za ovaj razredbeni rok predaju se od 1. - 16. rujna 2016.
Razredbeni ispit za studij u Zaprešiću održat će se 19. rujna 2016.
Upisi na studij u Zaprešiću biti će 21. rujna 2016.
Razredbeni ispit za Dislocirani studij u Biogradu na Moru održat će se 23. rujna 2016.
Upisi na Dislocirani studij u Biogradu na Moru biti će 24. rujna 2016.
3. Prijelazni rok – za upis studenata koji prelaze s drugih visokih učilišta
Za prijelazni rok prijave se u Zaprešiću predaju od 22. - 28. rujna 2016.
Upisi na studij u Zaprešiću bit će 29. rujna 2016.
3. Razredbeni rok – listopad (Dislocirani studij Biograd na Moru)
Prijave za ovaj razredbeni rok predaju se od 03. - 13. listopada 2016.
Razredbeni ispit 14. listopada 2016.
Upisi na studij 15. listopada 2016.
Detaljnije obavijesti zainteresirani mogu dobiti na tel. 01/3315 139 ili 01/3310 321 , odnosno
putem e-maila: preddiplomskii.studij@bak.hr ili na Internet stranici: www.bak.hr
Zaprešić, veljača 2016. g.

/N; Natječaj za upise SS 2016.-2017./

