
Na temelju članka 45. i 95. Statuta Veleučilišta u Virovitici (KLASA: 012-03/21-01/01, 

URBROJ: 2189-74-21-05 od 30. ožujka 2021.) i članka 23. Pravilnika o studiranju Veleučilišta 

u Virovitici (KLASA: 602-04/21-01/18, URBROJ: 2189-74-21-02 od 6. svibnja 2021.), 

Stručno vijeće Veleučilišta u Virovitici na 5. sjednici održanoj dana 31. ožujka 2022. godine, 

donosi  

 
ODLUKU 

o uvjetima upisa studenata preddiplomskih stručnih studija Veleučilišta u Virovitici 

u akademsku godinu 2022./2023. 

 

 

I 

Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na 

Veleučilištu u Virovitici za upis u višu godinu studija u akademskoj godini 2022./2023. dužni 

su ispuniti sljedeće uvjete:  

- ostvariti najmanje 55 ECTS bodova u tekućoj godini studija, 

- uredno izvršiti obveze iz svih kolegija tekuće godine studija, 

- ispuniti sve financijske obveze prema Veleučilištu u Virovitici, 

- ispuniti sve obveze prema Knjižnici Veleučilišta u Virovitici. 

 

II 

Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na 

Veleučilištu u Virovitici za ponovni upis u istu godinu studija (ponavljanje godine) u 

akademskoj godini 2022./2023. dužni su ispuniti sljedeće uvjete:  

- ispuniti sve financijske obveze prema Veleučilištu u Virovitici, 

- ispuniti sve obveze prema Knjižnici Veleučilišta u Virovitici. 

 

III 

Redoviti i izvanredni studenti preddiplomskih stručnih studija koji se izvode na 

Veleučilištu u Virovitici prilikom: 

a) prvog upisa više godine studija u akademskoj godini 2022./2023., obvezni su upisati 

preostale nepoložene kolegije, te sve kolegije iz godine studija koju upisuju 

b) prilikom prvog upisa više godine studija u akademskoj godini 2022./2023., a nakon 

ponavljačke godine studija, obvezni su upisati preostale nepoložene kolegije i sve 

kolegije iz godine studija koju upisuju, a za koje su stekli preduvjete po studijskom 

programu. Studenti mogu upisati i kolegije s više godine studija za koje su stekli 

preduvjete po studijskom programu. 

c) prilikom ponovnog upisa iste godine studija (ponavljanje godine) u akademskoj 

godini 2022./2023., obvezni su upisati nepoložene kolegije, te kolegije s više godine 

studija za koje su stekli preduvjete po studijskom programu. 

 Ukupno opterećenje studenta iz točke b) i c) ne smije biti manje od 55 ECTS bodova, 

osim u slučaju nemogućnosti upisa poradi vezanih kolegija, niti veće od 70 ECTS bodova. 

Studentima iz točke b) i c) može se, odlukom dekana, nakon proteka zimskog semestra 

odobriti upis dodatnih kolegija za koje su stekli preduvjete po studijskom programu, uz 

poštivanje odredbe o ukupnom opterećenju ECTS bodova iz stavka 2. ove točke. 

 

IV 

Upis u akademsku godinu 2022./2023. (upis u višu godinu studija, te ponovni upis u istu 

godinu studija) studenti su dužni izvršiti do 30. rujna 2022. godine. 

Iznimno, rok iz stavka 1. produžit će se u slučaju odobrenja dekanskog roka. 



 

V 

Ova Odluka objavit će se na Oglasnoj ploči Veleučilišta u Virovitici i stupa na snagu 

osmog dana od dana objave. 

 

 

 

KLASA: 602-04/22-02/12 

URBROJ: 2189-74-22-01 

Virovitica, 31. ožujak 2022. 

 

 

      STRUČNO VIJEĆE 

 

      DEKAN 

doc. dr. sc. Dejan Tubić, v. pred. 

 

 


