Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
Odluke Stručnog vijeća od 22. veljače 2018. godine, Veleučilište s pravom javnosti
BALTAZAR ZAPREŠIĆ iz Zaprešića, raspisuje

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA
U PRVU GODINU PREDDIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
1. Preddiplomski stručni studij Poslovanje i upravljanje
usmjerenja: Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi, Menadžment uredskog poslovanja
stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije (bacc. oec.)
2. Preddiplomski stručni studij Informacijske tehnologije
stručni/a prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) informacijskih tehnologija (bacc. inf. tech.)
Trajanje studija: 6 semestra / ECTS bodovi: 180 bodova
Temeljni uvjeti upisa:
• završena četverogodišnja srednja škola, položena državna matura ili položen razredbeni ispit
na Veleučilištu i potpisan ugovor o studiranju.
Cijena studiranja:
• 17.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na preddiplomskom stručnom studiju
Poslovanje i upravljanje
• 20.000,00 kuna za jednu studijsku godinu na preddiplomskom stručnom studiju
Informacijske tehnologije
•
•
•
•

popust na jednokratno gotovinsko plaćanje
mogućnost obročnog plaćanja i plaćanja kreditnim karticama do 11 mjesečnih obroka beskamatno
bankarski krediti posebno namijenjeni studentima Veleučilišta Baltazar
troškovi upisne dokumentacije i indeksa iznose 500,00 kuna, a plaćaju se pri upisu.

Upisne kvote:
Broj mjesta za upis (Zaprešić)
Poslovna ekonomija i financije
Menadžment u kulturi
Menadžment uredskog poslovanja
Informacijske tehnologije		
Ukupno:

Redoviti studij
110
20
20
10		
160

Izvanredni studij
100
30
70
20
220

Broj mjesta za upis (Biograd na Moru) Redoviti studij
Poslovna ekonomija i financije
10		
Ukupno:				
10		

Izvanredni studij
25
25

Rokovi za prijavu i upis:
Veleučilište Baltazar Zaprešić

Dislocirani stručni studij
Biograd na Moru

1. upisni rok
Primanje prijava: 15. ožujka - 17. srpnja 2018.
Razredbeni ispit (online):
28.3., 25.4., 23.5., 13.6., 27.6. i 18.7.2018.
Upisi: 19. srpnja 2018.

1. upisni rok
Primanje prijava: 15. ožujka - 17. srpnja 2018.
Razredbeni ispit (online):
28.3., 25.4., 23.5., 13.6., 27.6. i 18.7.2018.
Upisi: 20. srpnja 2018.

2. upisni rok
Primanje prijava: 27. kolovoza - 18. rujna 2018.
Razredbeni ispit (online): 5. i 19. rujna 2018.
Upisi: 20. rujna 2018.

2. upisni rok
Primanje prijava: 27. kolovoza - 18. rujna 2018.
Razredbeni ispit (online): 5. i 19. rujna 2018.
Upisi: 21. rujna 2018.

3. upisni rok
Primanje prijava: 24. rujna - 4. listopada 2018.
Razredbeni ispit (online): 4. listopada 2018.
Upisi: 5. listopada 2018.

3. upisni rok
Primanje prijava: 24. rujna - 4. listopada 2018.
Razredbeni ispit (online): 4. listopada 2018.
Upisi: 5. listopada 2018.

4. prijelazni rok – za upis studenata koji
prelaze s drugih visokih učilišta
Primanje prijava: 15. ožujka - 4. listopada 2018.
Upisi: 19.7., 20.9. i 5.10.2018.

4. prijelazni rok – za upis studenata koji
prelaze s drugih visokih učilišta
Primanje prijava: 15. ožujka - 4. listopada 2018.
Upisi: 20.7., 21.9. i 5.10.2018.

Dokumenti koji se predaju uz prijavu:
1. Domovnica
2. Rodni list
3. Svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžba o završnom ispitu
4. Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice).
Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu prilažu i rješenje o ekvivalenciji
inozemne svjedodžbe.
Naknada za razredbeni postupak koji uključuje i polaganje razredbenog ispita iznosi 400,00 kn,
a naknada za razredbeni postupak bez obveze polaganja rezredbenog ispita iznosi 200,00 kn.
Naknada se uplaćuje na žiro-račun Veleučilišta IBAN: HR4423600001101282482,
otvoren kod Zagrebačke banke d. d. Zagreb.

U PRVU GODINU SPECIJALISTIČKIH DIPLOMSKIH STRUČNIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
1. Specijalistički diplomski stručni studij Projektni menadžment
Ovaj studij organiziran je u suradnji s Institutom Ruđer Bošković te je registrirani program
obrazovanja projektnih menadžera usklađen prema International Project Management Association
(IPMA) pravilima. IPMA REG registracijski kod se nalazi i na diploma supplementima ovog studija
• stručni/a specijalist/ica projektnog menadžmenta (struč. spec. oec.)
2. Specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment
Ovaj studij se izvodi u Zagrebu, Lastovska ulica 23
• stručni/a specijalist/ica komunikacijskog menadžmenta (struč. spec. comm.)
3. Specijalistički diplomski stručni studij Financijski menadžment
• stručni/a specijalist/ica financijskog menadžmenta (struč. spec. oec.)
4. Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment javnog sektora
Ovaj studij se izvodi u Zagrebu, Lastovska ulica 23
• stručni/a specijalist/ica menadžmenta javnog sektora (struč. spec. oec.)
Trajanje studija: 4 semestra / ECTS bodovi: 120 bodova
Temeljni preduvjeti za upis na studije:
• 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,
• poznavanje engleskog jezika
• zaključen ugovor o studiranju s Veleučilištem.
Cijena studiranja:
• 20.000,00 kuna za jednu studijsku godinu
•
•
•
•

popust na jednokratno gotovinsko plaćanje
mogućnost obročnog plaćanja i plaćanja kreditnim karticama do 11 mjesečnih obroka beskamatno
bankarski krediti posebno namijenjeni studentima Veleučilišta Baltazar
troškovi upisne dokumentacije i indeksa iznose 500,00 kuna, a plaćaju se pri upisu.

Upisne kvote:
Broj mjesta za upis
Projektni menadžment		
Komunikacijski menadžment
Financijski menadžment
Menadžment javnog sektora		
Ukupno:

Redoviti studij
30
15
50
20		
115

Izvanredni studij
50
35
45
50
180

Rokovi za prijavu i upis:
1. upisni rok
Primanje prijava: 15. ožujka - 17. srpnja 2018.
Upisi: 19. srpnja 2018.
2. upisni rok
Primanje prijava: 27. kolovoza - 25. rujna 2018.
Upisi: 27. rujna 2018.
3. upisni rok
Primanje prijava: 1. - 23. listopada 2018.
Upisi: 25. listopada 2018.
Dokumenti koji se predaju uz prijavu:
1. Popunjeni obrazac prijave za upis
2. Domovnica
3. Rodni list
4. Svjedodžba/diploma ili potvrda o prethodno završenom studiju
5. Dokaz o uplati naknade za razredbeni postupak (kopija uplatnice).
Strani državljani i kandidati koji su se obrazovali u inozemstvu obvezni su predati i odgovarajući
zahtjev 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 internetskoj stranici
Veleučilišta.
Naknada za prijavu iznosi 200,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta
IBAN HR4423600001101282482, otvoren kod Zagrebačke banke d. d. Zagreb.
Prijave se predaju osobno u studentskoj službi specijalističkih studija Veleučilišta s pravom
javnosti BALTAZAR ZAPREŠIĆ, Zaprešić, Vladimira Novaka 23 (Sportski centar «ZAPREŠIĆ»)

Prijave se predaju 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.
Detaljnije obavijesti zainteresirani za preddiplomski stručni studij mogu dobiti na tel. 01 3315 139, 01 3310 321 ili putem e-maila: preddiplomski.studij@bak.hr,
a zainteresirani za specijalistički diplomski stručni studij na tel. 01 3315 522, 01 4001 023, putem e-maila: diplomski.studij@bak.hr ili na internetskoj stranici: www.bak.hr

