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Upoznajte Baltazar
Veleučilište Baltazar Zaprešić visokoškolska je ustanova koja
djeluje 14 godina, a na kojoj je do sada diplomiralo već 5 000
studenata. Za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području
visokog obrazovanja za poslovnu ekonomiju i menadžment
Veleučilištu je dodijeljen Certifikat ISO 9001.

Jedinstveni obrazovni programi
Programi koji se odvijaju na Veleučilištu Baltazar originalni su i
jedinstveni programi koje su sastavili vrhunski stručnjaci i
znanstvenici iz polja ekonomije, a licencirali Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta RH te Agencija za znanost i
visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Veleučilište Baltazar
prvo je veleučilište koje je uvelo jedinstvena usmjerenja
Menadžment u kulturi i Komunikacijski menadžment.

Učite s akademicima i znanstvenicima
Nastavnici koji su zaposleni na Veleučilištu Baltazar redom su
vrhunski stručnjaci i znanstvenici iz svojega područja, a među
njima je oko 30 doktora znanosti u najvišim nastavnim i
znanstveno-nastavnim zvanjima; od predavača do akademika.
Veleučilište Baltazar uvelo je sustav tutora koji prate studente
tijekom studiranja kako bi im olakšali savladavanje gradiva i
drugih studentskih obveza.
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Visoki standard studiranja
Nastava se održava u suvremeno opremljenim učionicama, videokonferencijskim
dvoranama te informatičkim učionicama, a za predah od studentskih obveza tu su i
studentska zalogajnica i caffe bar.
Moderno opremljena knjižnica Veleučilišta Baltazar nudi korištenje suvremenih tehnologija
u učenju i bogat knjižni fond koji se konstantno nadopunjuje recentnom literaturom.
Studentima je dostupan sustav e-učenja na daljinu “Baltazar” s nastavnim materijalima i
mogućnošću internetske komunikacije.

Prva i jedina škola svjetionik Apple tehonologije u
obrazovanju
Veleučilište Baltazar je uvođenjem iPada u nastavu kroz projekt ‘Baltazar – veleučilište na
dlanu’ postalo službena “Škola svjetionik” Apple tehnologije u obrazovanju. Ipadi i sustav
učenja na daljinu „Moodle“, koji se koristi u cijelome svijetu, čine Veleučilište Baltazar
prvom visokoškolskom institucijom u regiji koja će biti primjer svjetionika dobre prakse u
obrazovanju. Veleučilište nastavlja s implementacijom moderne informacijske
infrastrukture s ciljem poboljšanja kvalitete offline i razvoja online studiranja.

Promotor europskih obrazovnih standarda
Zbog visoke kvalitete nastavnih programa i bolonjskoga procesa, Veleučilište Baltazar
uspješno surađuje s više od 20 visokoškolskih institucija u svijetu te Institutom Ruđer
Bošković, kao i s IPMA-om, međunarodnom udrugom za upravljanje projektima.

Iznimno pristupačna školarina
Studenti plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 17.000 kuna za dodiplomski stručni studij,
odnosno 20.000 kuna za specijalistički diplomski stručni studij uz razne mogućnosti
otplate prilagođene mogućnostima studenata. Također, studentima koji kontinuirano
postižu odličan prosjek pruža se mogućnost povrata školarine.
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PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ
POSLOVANJE I UPRAVLJANJE
	Trogodišnji preddiplomski stručni studij
	Stručni prvostupnik/stručna prvostupnica ekonomije 				
(baccalaureus/baccalaurea) - (bacc.oec.)
180 međunarodno priznatih ECTS bodova
	Stručna praksa u renomiranim institucijama i tvrtkama
Na preddiplomskom stručnom studiju moguće je upisati tri usmjerenja:

1.

Usmjerenje Poslovna ekonomija i financije

Klasičan je studij temeljnih ekonomskih i financijskih znanja s velikim naglaskom
na praktičnom radu i vještinama koje su potrebne za samostalnost u operativnom
djelovanju i upravljanju organizacijama.

2.

Usmjerenje Menadžment u kulturi

Prvi je i jedinstveni studij za obrazovanje menadžera u kulturi, profesije koja pokreće
kreativnu industriju kao jednu od vodećih razvojnih sila. Studij je jedinstven jer uz
temeljna menadžerska znanja sadrži i niz kulturologijskih predmeta koji, uz praktičan
rad u renomiranim institucijama kulture, osposobljavaju menadžere za rad u struci.

3.

Usmjerenje Menadžment uredskoga poslovanja

Studij je interdisciplinarno oblikovan kako bi odgovorio na promjenjive izazove
reformi javne uprave i projektnog društva. Intenzivira kompetencije prvostupnika
ekonomije za upravljačku operativu u uredskome poslovanju.
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SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI
STRUČNI STUDIJI
Dvogodišnji specijalistički diplomski stručni studij
	Stručni specijalist/stručna specijalistica projektnoga menadžmenta, 				
komunikacijskoga menadžmenta ili financijskoga menadžmenta
120 međunarodno priznatih ECTS bodova.
Na specijalističkom diplomskom stručnom studiju moguće je upisati tri studija:

1.

Specijalistički studij projektni menadžment

Jedinstveni studij koji se izvodi u suradnji sa stručnjacima Instituta Ruđer Bošković, a pruža
znanja potrebna za pripremu i vođenje projekata, bilo unutar organizacije, bilo samostalno. Uz
studij se nudi i međunarodni proces certifikacije za projektne menadžere, sukladno pravilima
International Project Management Association (IPMA).

2.

Specijalistički studij komunikacijski menadžment

Studij obrazuje i osposobljava stručnjake za upravljanje poslovnim informacijama, vođenje
poslovnih, marketinških i komunikacijskih akcija, kampanja, promocija, prezentacija, korištenje
modernih medija i sl. Studenti se uključuju i u specijalističku praksu te praktične zadatke
marketinških kampanja, javnoga govora i raznih tehnika profesionalnih komunikologa.

3.

Specijalistički studij financijski menadžment

Studij osigurava visokospecijalizirana znanja i vještine u rješavanju konkretnih pojedinačnih i
sistemskih problema u sferi financijskog upravljanja i odlučivanja poslovnih subjekata
privatnog i javnog sektora. Program izvode znanstvenici i vodeći ljudi iz poslovnoga svijeta, u
okviru problemske i interaktivne nastave te kroz specijalističke interdisciplinarne radionice,
case studyje i razne simulacije stvarnih upravljačkih problema financijske naravi.
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Život na
Baltazaru
Postani dio trofejnih ekipa
Baltazar sport nudi preko 30 sportova i to za
svakoga po nešto; od košarke do mačevanja, od
natjecateljskih do rekreativnih sportova.
Naši studenti sudjeluju na Sveučilišnom prvenstvu
grada Zagreba, Državnom prvenstvu sveučilišta i
Prvenstvu veleučilišta i visokih škola gdje su jedni
od najtrofejnijih momčadi. Baltazar sport član je
dvaju najvažnijih sveučilišnih sportskih saveza:
Hrvatskog akademskog sportskog saveza i
Zagrebačkog sveučilišnog sportskog saveza.

Steknite iskustvo kroz
zanimljive projekte
Studentski klub Baltazar je udruga studenata
koja uključuje studente u rad na studentskim
projektima te na projektima putem stručne prakse
i/ili volontiranja na projektima u poslovnim,
gospodarskim i kulturnim institucijama.
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Pripremite putovnicu za nova znanja
Erasmus+ povelja omogućuje studentima studiranje ili stručnu
praksu u partnerskim zemljama u Europi i svijetu. Doživite
studiranje, rad i život u drugačijem akademskom i kulturnom
okruženju. Poboljšajte znanje stranih jezika, steknite
međunarodno iskustvo, nova znanja i vještine koje će vam
pomoći u zapošljavanju.

Ovdje smo za vas
Studentski zbor Baltazar je studentsko izborno predstavničko
tijelo koje brine o studentskom standardu i kvaliteti studija,
organizira razna događanja, druženja, putovanja, tribine,
konferencije, projekte. Stoga, proširite svoja znanja, družite se s
kolegama i uživajte u zabavnim putovanjima!

Povežite se sa starijim kolegama
Alumni klub Baltazar povezuje sve generacije studenata, potiče
njihovu suradnju kroz seminare, konferencije, stručne radionice
i suradnje s drugim alumni organizacijama i udruženjima
vezanim za struku, u zemlji i inozemstvu.
Na Veleučilištu Baltazar djeluje i Akademski pjevački zbor, koji
čine bivši i sadašnji studenti, a kojem se možete priključiti.
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Samo dvadeset minuta od Zagreba
Veleučilište Baltazar nalazi se u Zaprešiću, gradu
koji je od centra Zagreba udaljen samo 20 minuta
vožnje, a sjajno je povezan i autobusnom/
željezničkom linijom. Grad Zaprešić poznat je kao
grad obrazovanja i sporta, a s obzirom na prosjek
starosti stanovnika nazivaju ga i najmlađim gradom
u Zagrebačkoj županiji.

Novi korak u razvoju
Veleučilište Baltazar razvija svoje postojeće i nove
studijske programe i u novim multimedijalnim
prostorima u Zagrebu (Lastovska ulica 23).

Dislocirani studij
u Biogradu na Moru
Veleučilište Baltazar od 2008. godine djeluje i kao
dislocirani studij u prekrasnome Biogradu na Moru.
Trenutno se izvodi program preddiplomskog stručnog
studija Poslovna ekonomija i financije, a razvijaju se i
novi preddiplomski te specijalistički diplomski stručni
studiji.

“

Sva nova znanja i vještine stečene na
predavanjima istaknutih profesora
otvorile su mi mnoge nove mogućnosti,
a spajanje svega naučenoga pomoglo
mi je u pronalasku zaposlenja i daljnjem
napredovanju u karijeri.

”

Dino Sokolović, hrvatski paraolimpijski
skijaš i marketing menadžer u
KD Vatroslava Lisinskog

“

Iskustva studiranja na Veleučilištu Baltazar Zaprešić

Posebno bih želio naglasiti da su znanja
stečena na Veleučilištu Baltazar izravno
primjenjiva u praksi. Svakodnevno mi pomažu
u razumijevanju i savladavanju radnih
zadataka, te izravno utječu na donošenje
poslovnih odluka i upravljanje resursima u
mojem radnom okruženju.

”

Andrej Janjić, direktor sektora prodaje Regija Zagreb, PIK Vrbovec d.d.

“

Pripadam prvoj generaciji studenata i za mene
je studiranje u Zaprešiću bilo izazovno, ponekad
naporno, ali svakako lijepo, bogato i korisno
iskustvo. Danas i na dnevnoj razini koristim
stručna znanja koja sam usvojila na Veleučilištu
Baltazar.

”

Lidia Capković Martinek,
savjetnica za odnose s javnošću i glasnogovornica
Međunarodne zračne luke Zagreb
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Informacije o upisu na preddiplomski stručni studij
Poslovanje i upravljanje
Usmjerenja:
Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi, Menadžment uredskog poslovanja

Informacije o UPISIMA

Informacije o upisu
na SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI stručni studij
Studiji:
Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment

Informacije o ŠKOLARINI I STIPENDIJAMA
Sva usmjerenja i studiji

PRIJAVE I UPISI

Informacije o upisu na preddiplomski stručni
studij Poslovanje i upravljanje
ak.god. 2015./2016.
Usmjerenja:
Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi, Menadžment uredskog poslovanja

što ako nemam položenu državnu maturu?
Ako nemate položenu državnu maturu,obvezni ste položiti razredbeni ispit Veleučilišta Baltazar
Zaprešić kojemu možete pristupiti ako ste završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje.
Ovo se odnosi i na kandidate koji su svoje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili
izvan Republike Hrvatske uz potvrdu nostrifikacije (MZOS).

Koji su uvjeti upisa na preddiplomski stručni studij?
završena četverogodišnja srednja škola
položena državna matura (B razina) ili položen razredbeni ispit
potpisan ugovor o studiranju s Veleučilištem

što ako imam položenu državnu maturu?
Ako imate položenu državnu maturu (bez obzira na to u kojoj je školskoj godini položena),
niste obvezni polagati razredbeni ispit, već se možete prijaviti za upis u 1. godinu stručnoga studija
putem Nacionalnoga informacijskog sustava (NISpVU) www.postani-student.hr.
Nakon prijave na NISpVU potrebno se prijaviti u studentsku službu Veleučilišta u Zaprešiću,
a za Dislocirani studij u studentsku službu u Biogradu na Moru.

koje dokumente prilažem prijavi ako imam položenu
državnu maturu?
Prijavi je potrebno priložiti ispunjeni obrazac prijave (dostupan i online na bak.hr)
te originale ili kopije ovjerene kod javnog bilježnika:
domovnice
rodnoga lista
svjedodžbi svih razreda i završnu svjedodžbu srednje škole
dokaza o položenoj državnoj maturi
kopiju uplatnice o uplati naknade za razredbeni postupak (naknada iznosi 200,00 kn,
a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta broj 2360000-1101282482, Zagrebačka banka d.d.)

koje dokumente prilažem prijavi razredbenoga ispita?
Prije samoga razredbenog ispita potrebno je ispunitI obrazac prijave (dostupan i online na bak.hr)
te dostaviti originale ili kopije ovjerene kod javnog bilježnika:
domovnice
rodnoga lista
svjedodžbi svih razreda srednje škole i svjedodžbe o završnom ispitu (maturi)
kopiju uplatnice o uplati naknade za razredbeni ispit (naknada za razredbeni ispit iznosi
400,00 kn, a uplaćuje se na žiro-račun Veleučilišta broj 2360000-1101282482, Zagrebačka
banka d.d.)

što se sve vrednuje na razredbenom ispitu?
Razredbeni postupak zasniva se na:
vrednovanju općega uspjeha u sva četiri razreda i završnoga ispita srednje škole
provjeri znanja na razredbenom ispitu zajedničkim testom iz opće kulture i 			
srednjoškolskoga gradiva
Na temelju vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i rezultata razredbenoga ispita utvrđuje se lista
uspješnosti (rang lista) kandidata za upis. Popis literature za pripremu razredbenoga ispita nalazi
se na našoj internetskoj stranici www.bak.hr

Informacije o upisu
na SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI stručni studij
ak.god. 2015./2016.
Studiji:
Projektni menadžment, Komunikacijski menadžment, Financijski menadžment

koji su uvjeti upisa na specijalističke diplomske stručne studije?
završen trogodišnji preddiplomski stručni/sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij
poznavanje engleskoga jezika
potpisan ugovor o studiranju s Veleučilištem

koji su mi dokumenti potrebni za prijavu upisa
na specijalistički diplomski stručni studij?
Prilikom upisa potrebno je ispuniti obrazac prijave (dostupan i online na www.bak.hr)
te originale ili ovjerene kopije:
domovnice
rodnoga lista
svjedodžbe/diplome/potvrde o ranije završenom studiju

prijave za razredbeni postupak i upise
Prijave za razredbeni postupak i upise predaju se osobno na Veleučilištu u Zaprešiću i u prostorijama
Srednje škole u Biogradu na Moru, gdje se održavaju razredbeni ispit i upisi.

Informacije o ŠKOLARINI I STIPENDIJAMA
ak.god. 2015./2016.
Sva usmjerenja i studiji
Veleučilište sa svakim studentom sklapa Ugovor o studiranju u kojemu se obvezuje izvesti
program po standardima koje propisuju Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i
Nastavni plan i program studija, a student se obvezuje izvršavati obveze prema Pravilniku o
studiranju i platiti školarinu prema ugovorenoj dinamici. Školarine koje uplaćuju studenti
isključivi su izvor financiranja Veleučilišta.
Godišnja školarina iznosi 17.000,00 kuna za preddiplomski stručni studij, odnosno
20.000,00 kuna za specijalistički diplomski stručni studij, uz razne mogućnosti otplate
prilagođene mogućnostima studenata:
popust za jednokratno gotovinsko plaćanje (7%)
obročna otplata u tri obroka (50% školarine na dan upisa, 25% do 20.1. i 25% do 31.5.)
mogućnost obročnoga plaćanja kreditnim karticama (do 12 rata beskamatno; American
	Express, Diners, MasterCard Zagrebačke banke d.d.)
bankarski krediti ili studentski kredit Zagrebačke banke posebno namijenjen 			
studentima Baltazara, subvencioniran od strane Veleučilišta.
Nakon uspješno završene 1.godine redoviti se studenti mogu natjecati za stipendiju Grada
Zaprešića i drugih donatora te za državne stipendije. Također, studentima koji kontinuirano
postižu odličan prosjek pruža se mogućnost za povrat školarine.

što ako već studiram, ali želim prijeći na baltazar?
Studenti mogu izvršiti prijelaz na prvu ili ostale godine studija ako su prethodno studirali na nekom od
društveno-humanistačkih učilišta u zadnjih 10 godina, uz eventualno polaganje razlikovnih ispita iz
nastavnoga programa Veleučilišta. U protivnom je potrebno pristupiti razredbenom ispitu.

PRIJAVE I UPISI
veleučilište baltazar zaprešić
1. razredbeni rok – srpanj
Primanje prijava: 1. lipnja - 18. srpnja 2015.
Razredbeni ispit: 20. srpnja 2015. (samo za stručni studij)
Upisi: 22. srpnja 2015.
2. razredbeni rok – rujan
Primanje prijava: 1. - 12. rujna 2015.
Razredbeni ispit: 14. rujna 2015. (samo za stručni studij)
Upisi: 16. rujna 2015.
3. prijelazni rok – za upis studenata koji prelaze
s drugih visokih učilišta
Primanje prijava: 14. - 18. rujna 2015.
Upisi: 21. rujna 2015.

dislocirani stručni studij biograd na moru
1. razredbeni rok - srpanj
Primanje prijava: 1. lipnja - 23. srpnja 2015.
Razredbeni ispit: 24. srpnja 2015.
Upisi: 25. srpnja 2015.
2. razredbeni rok – rujan
Primanje prijava: 1. - 16. rujna 2015.
Razredbeni ispit: 18. rujna 2015.
Upisi: 19. rujna 2015.
3. razredbeni rok – listopad
Primanje prijava: 14. rujna - 14. listopada 2015.
Razredbeni ispit: 16. listopada 2015.
Upisi: 17. listopada 2015.
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