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Veleučilišta Velika Gorica iza
sebe ima punih deset godina rada.
Tijekom proteklog desetljeća, mijenjali smo se, razvijali, napredovali...,
sada idemo i korak dalje.
Ove godine obilježavamo naš
10. rođendan, te smo početkom
svibnja otvorili nove prostore Veleučilišta koje smo uredili u sklopu
zgrade velikogoričkog vatrogasnog
društva. Novi prostori omogućit će
svima nama kvalitetniji rad na više
od tisuću četvornih metara površine gdje su smještene predavaonice,
laboratoriji, uredski prostori i multifunkcionalna dvorana.
U skladu s time, mijenjamo
i vizualni identitet Veleučilišta, koji
se ne razlikuje previše od dosadašnjega, ali ipak daje jednu novu
dimenziju i značaj našoj visokoškolskoj ustanovi. Tako smo dobili novi
izgled logotipa, zastave, grba, pečata… koje i vi imate priliku vidjeti
i koristiti kao obilježja vašeg Veleučilišta.
Uz 10. obljetnicu Veleučilišta
Velika Gorica, radujemo se našem
zajedničkom napretku, sa željom da
se mijenjamo nabolje!
Gaudeamus
G

Drage studentice i studenti,
pred vama je prvi broj
našeg Informativnog lista
Gaudeamus, kojega smo
pokrenuli sa željom da još više
potaknemo naše zajedničke
aktivnosti te da i na ovaj
način doprinesemo boljem
razumijevanju i većem zadovoljstvu studiranja na Veleučilištu
Velika Gorica.
Veleučilište Velika Gorica ovu je godinu posvetilo
obilježavanju naših prvih deset godina rada. Početkom svibnja
otvorili smo našu novu zgradu, u kojoj sada ima dovoljno
mjesta za sve vas, i studente i nastavnike. Posebno uspješno
organizirali smo i dvije velike konferencije - Dane kriznog
upravljanja i II. optometrijsku konferenciju srednje i jugoistočne
Europe, na koje smo doveli vodeće znanstvenike i stručnjake
iz zemlje i niza europskih zemalja. To je veliki uspjeh i vas
studenata koji ste svojim radovima i drugim angažmanom
doprinijeli našim zajedničkim rezultatima kroz koji gradimo još
bolju poziciju ove ustanove na kojoj stječete znanja koja će
vam, siguran sam, koristiti u vašem daljnjem životu.
Veleučilište Velika Gorica ima niz zanimljivih studija, ali
njegovo su bogatstvo upravo njegovi studenti i nastavnici sa
svojim različitostima. To se vidi i u ovom našem prvom broju, u
kojemu vam predstavljamo neke od njih.
U našem Informativnom listu možete i vi objavljivati svoje
tekstove, doživljaje, zapažanja… pomoći nam u njegovom
kreiranju, jer Gaudeamus je vaš list i stvaran je upravo za vas.
Zahvaljujem svima onima koji su svojim radom i angažmanom,
savjetima i prijedlozima, pomogli u stvaranju našeg prvog
Gaudeamusa.
S nadom da ćete u ovom našem prvom izdanju pronaći
zanimljive sadržaje, te vjerom da će u svim drugim izdanjima
biti više zastupljeni i vaši tekstovi, želim vam dugo i toplo ljeto
i sretan nastavak studiranja. Onim studentima koji se opraštaju
od nas, želim puno uspjeha
poslu
ehaa u p
osllu
os
u i životu.
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Predstavljamo naše studije

Što sve možete upisati na VVG-u?
Veleučilište Velika Gorica danas u svom programu
ima pet stručnih i tri specijalistička diplomska
stručna studija, koji traju dvije godine.

Radi se o studijima koji obrazuju stručnjake potrebne našoj, ali i široj zajednici. Posebno se to odnosi na studije Upravljanje u kriznim uvjetima i Krizni menadžment,
te Očna optika, koji su jedinstveni u ovom dijelu Europe
te za njima vlada veliki interes i kod studenata izvan granica naše zemlje.
Upravljanje
u kriznim uvjetima
Studij Upravljanja u kriznim uvjetima jedini
je takav studij u Hrvatskoj, ali i na području cijele jugoistočne Europe, koji osposobljava buduće stručnjake za
potrebe sustava kriznog upravljanja i sustava zaštite i spašavanja.
Završetkom studija studenti stječu znanja i vještine
za samostalno rješavanje problema kriznog upravljanja
za preventivno djelovanje, vođenje procesa prikupljanja
i obrade informacija, predlaganje postupaka i rješenja te
vođenje procesa upravljanja.

Zašto sam
izabrala studij
“Upravljanje u
kriznim
uvjetima”
/Iskustvo studentice Danijela Sekulić/
Nisam dugo razmišljala o izboru studija...
Naime, dulji niz godina profesionalno sam se bavila
područjem sigurnosti u jednom velikoj tvornici i moji su
interesi bili usmjereni uvijek istom cilju – zaštita i sigurnost ljudi, imovine, objekata, infrastrukture.
Izbor studija zaista je bio lak zadatak, a studij Upravljanje u kriznim uvjetima u potpunosti je opravdao moja
očekivanja i moj izbor – shvatila sam da je moje dosadašnje praktično iskustvo doista vrijedno, ali moje znanje
u nekim segmentima struke nepotpuno ili čak površno.
Područje kojim se bavim zahtijeva usavršavanje
tijekom čitavog radnog vijeka – a moj izabrani studij i
kolegiji koje slušam omogućiti će mi uspješan razvoj i
eﬁkasan rad.

Stručnjaci za rizike u posjetu Veleučilištu
Dvadesetak članova Platforme hrvatskih županija i
gradova za smanjenje rizika od katastrofa posjetilo je Veleučilište Velika Gorica. Nakon upoznavanja s radom Veleučilišta i izlaganja pročelnika studija Upravljanja u kriznim
uvjetima, dr. sc. Branka Mihaljevića, gosti iz cijele Hrvatske,
od Vukovara do Istre i Dubrovnika, odslušali su potom i
izlaganje dr. sc. Ivana Nađa o obvezama koje proizlaze iz
Zakona o kritičnim infrastrukturama te o programu osposobljavanja koje Veleučilište Velika Gorica, u suradnji sa Dr-
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žavnom upravom za zaštitu i spašavanje, priprema za tijela
državne uprave, lokalne i regionalne samouprave, kao i za
tvrtke i gospodarske subjekte koji imaju obveze iz navedenog Zakona. Među gostima koji su posjetili Veleučilište
Velika Gorica, te se upoznali i s novim prostorima u novoj
zgradi, bili su i predstavnici francuskih tvrtki koje se bave
proizvodnjom opreme koja se koristi u kriznim situacijama. Goste iz Francuske primio je dekan Veleučilišta mr. sc.
Ivan Toth.
Gaudeamus

Održavanje
motornih vozila
Stručni studij Održavanje motornih vozila u
koraku je sa zahtjevima svijeta suvremenih tehnologija te educira stručnjake za uporabu visokosoﬁsticiranih
uređaja u održavanju gospodarskih i osobnih automobila.
Studenti stječu znanja iz konstrukcije vozila i njegovih uređaja, organizacije i tehnologije održavanja
vozila, provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja vozila u
skladu s normama. Potreba za zapošljavanjem inženjera održavanja motornih vozila postoji u različitim
područjima rada.

Moja su
pitanja našla
odgovore
/Iskustvo
studentaAnte Bunoza/
Što kao budući student mogu očekivati
na studiju održavanje
motornih vozila, kakve su mogućnosti zapošljavanja, što se nauči? To
su bila neka od pitanja koja sam se zapitao prilikom
donošenja odluke o upisu na stručni preddiplomski
studij Održavanje motornih vozila. Posjetio sam web
stranicu Veleučilišta i pogledao popis kolegija koji se
održavaju u sklopu studija te se zainteresirao za studij. Prvi dani na Veleučilištu donijeli su vrlo ugodno
iznenađenje u načinu izvođenja nastave, komunikacije s profesorom, tijekom prve godine shvatio sam
da na Veleučilištu ni jednom nastavniku nisam broj,
nego sam ime, nastavnici su me oslovljavali imenom, a ne poznatim „kolega“. Tijekom vrlo dinamične
tri godine studija, na svim stručnim kolegijima smo
imali terensku nastavu, te smo sve što smo naučili na
nastavi, vidjeli i u praksi. Posjetili smo nekoliko servisa, remontnih zavoda, centara za ispitivanje motornih vozila. Kako se bližio kraj studija, tako je i rasla
moja briga za zaposlenjem nakon završetka studiranja. Međutim, ne samo da sam dobio preporuku
pročelnika studija, nego nas je i povezao s nekim
poslodavcima s kojima smo već obavili razgovore za
posao. I na kraju, mogu samo reći da sam vrlo zadovoljan studijem, te da svima neodlučnima preporučujem upis na zanimljiv, dinamičan i nadasve traženi
studij.
1/2014

Razvoj današnjih automobila počeo je 1886. godine u Njemačkoj. Prvi automobil je konstruirao i napravio Karl Benz, 3. srpnja 1886. u Mannheimu. Kratko
nakon toga su i Gottlieb Daimler i Wilhelm Maybach u
blizini Stuttgarta kao i Siegfried Marcus u Beču, proizveli svoje verzije automobila.
Prvu proizvodnju automobila na tekućoj traci počeo je Henry Ford 1913.
Razgovorno se u hrvatskom jeziku automobil najčešće naziva auto, a vrlo rijetko se koristi (iako nije nepoznat oblik) i samovoz, što je doslovni prijevod tuđice
“automobil”.
Održavanje
zrakoplova
Održavanje zrakoplova stručni je studij koji obuhvaća obrazovanje na području organizacije održavanja
i provedbe tehnologije održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme za civilno i ratno zrakoplovstvo.
Održavanje zrakoplova kompleksna je djelatnost koja zahtijeva visokostručno poznavanje obilježja i konstrukcije
zrakoplova, elektrotehničkih i strojarskih sustava i opreme zrakoplova, poznavanje organizacije i tehnologije
održavanja zrakoplova, zrakoplovnih sustava i opreme,
provedbe mjera sigurnosti na radu te osiguravanja i kontrole kvalitete sustava održavanja zrakoplova, u skladu s
međunarodnim standardima.

Znam da nisam
pogriješio
/Iskustvo studentaMihael Đevenica/
Koji je bio „okidač“ za moj
upis na Veleučilište Velika
Gorica? Odgovor je: u ubiti
bila su dva razloga. Prvi je
bio taj da sam preko prijatelja koji je u doba mog upisa
završavao prvu godinu studija, čuo o jedinstvenosti
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Tržište traži
specifična
zanimanja

Neke aviokompanije ukinule su 13. red u avionima kako ne bi plašile sujevjerne putnike. Među
njima su Air France, Emirates, Lufthansa i Ryanair.
Lufthansa nema čak ni 17. red, zbog toga što se ovaj
broj smatra nesretnim u Italiji i Brazilu.
studija, praktičnoj nastavi, zanimljivim i pristupačnim
profesorima. Drugi je bio kada sam pogledao popis
predmeta, koji su me jako zainteresirali kao ljubitelja
zrakoplova, letenja, konstrukcije i održavanja zrakoplova. Konačnu odluku sam dugo donosio i na kraju
sam se odlučio za Održavanje zrakoplova. Danas sam
kao student druge godine izrazito zadovoljan i znam
da nisam pogriješio. Teško opisiv osjećaj je, kada se u
sklopu određenih predmeta, posjete servisni centri i
zrakoplovne baze diljem Hrvatske, vidi rasklopljeni
vojni zrakoplov ili helikopter, kada se sjedne u pilotsko
sjedalo kanadera, vojnog helikoptera ili borbenog lovca. Tu je onda prepoznavanje dijelova, instrumenata i
uređaja na samom avionu koje smo naučili na nastavi.
Najveće zadovoljstvo prilikom takvih posjeta je da se
uživo može vidjeti polijetanje ili slijetanje zrakoplova,
pogledati „utrobu“ civilnog zrakoplova, dok je još sve
rastavljeno prilikom servisa. Oni željni adrenalina i izrazito stručnog obrazovanja nikako ne smiju propustiti
priliku za upisom na studij Održavanje zrakoplova.
Održavanje
računalnih sustava

6

Za studente studija Održavanje računalnih sustava opremljena su četiri laboratorija za
računarstvo. Održavanje računalnih sustava traži vrsne
stručnjake koji bi bili spona između projektanata informacijskih sustava, specijalista za određene hardverske
ili softverske tehnologije i samih korisnika informacijskih sustava. Studij Održavanje računalnih sustava
danas je među najtraženijim proﬁlima računalnog
usmjerenja na tržištu u Hrvatskoj i svijetu.

/Iskustvo studenta
-Tomislav Hubak/
Stručni
studij
održavanja računalnih
sustava primijenjen
je, kao što i samo ime
kaže, održavanju računalnih sustava, od automatizacije poslovanja do
različitih održavanja mreža, industrijskih programa i
aplikacija, te baza podataka.
Ovaj studij osposobljava studente za relativno
speciﬁčne sektore tržišta rada, tako da je i sam studij, te ostali studiji Veleučilišta, posebni u cijeloj regiji.
Tržište rada sve više i više traži takva speciﬁčna znanja, kao što su: potpora uvođenja računala u različite
segmente poslovnog procesa i poslove održavanja
sustava, nadzor nad sigurnosti računalnog sustava
i podataka, razne zaštite nedozvoljenog pristupa,
upravljanje industrijskim i energetskim procesima, te

Socijalni inženjering pripada skupini napada na
računalne sustave, ali i sustave u širem smislu riječi. Radi
se o načinu stjecanja informacija i podataka do kojih napadač legitimnim putem ne bi mogao doći. Pri tome
se ne iskorištavaju propusti implementacija operacijskih
sustava, protokola i aplikacija, nego se napad usmjerava
na najslabiju kariku cjelokupnog lanca – ljudski faktor..
Velike i ozbiljne organizacije troše gomile novca za
nove tehnologije vezane uz računalnu, odnosno mrežnu sigurnost. Međutim, rijetko i slabo ulažu u ljude koji
su jednako tako dio sustava tih organizacija i na kojima
isto tako leži veliki dio odgovornosti.
Gaudeamus

ostali širok spektar znanja.
Kako imamo odličnog pročelnika studija mr. sc.
Vladimira Lebinca, tako smo stalno u toku i rangu s
vremenom i usmjerenjem studija. Kako smo nedavno
dobili dopusnicu za specijalističke studije, tako imamo i Informacijske sustave, koji slijede rad stručnog
studija, te ga nadopunjuje sa još širim spektrom znanja koje se trenutno traži na tržištu.
Pristup predavača studentima je na jako zavidnoj razini, kontaktiranje predavača ili mentora nije
nikakva ‘’noćna mora’’, te su isti otvoreni za bilo kakvu vrstu stručne komunikacije, a isto tako su uvijek
spremni pomoći. Ukoliko smo motivirani i uspješni u
svom radu, svaki predavač će nas uputiti i preporučiti
poslodavcu, te nam pomoći kod zaposlenja.
Očna optika
Veleučilište je 2007. godine pokrenulo jedinstveni stručni studij Očne optike, prvi u jugoistočnoj Europi. Zahvaljujući izvrsnoj suradnji s europskim
visokoškolskim ustanovama iz područja optometrije,
eminentnim europskim i svjetskim stručnjacima te
vrhunskim hrvatskim nastavnicima s područja biomedicinskih znanosti, uspješno je organiziran nastavni proces. Na Veleučilištu Velika Gorica tako stasaju
budući optometristi iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i
Hercegovine i Srbije, a otvaranjem specijalističkog
studija u Velikoj Gorici će se obrazovati i studenti iz
cijele Europe.

Široke
mogućnosti
/Iskustvo studenticeDiana Marija Perić/
Odlučila sam upisati studij Očne optike na VVG-u jer sam
u Tehničkoj školi Ruđer Bošković završila smjer očne optike. Na studiju
sam očekivala nova znanja iz područja optometrije
u smislu da znam, bez problema, ustanoviti refrakcijsku pogrešku klijenta … također sam očekivala da
ću naučiti razlučiti kada klijent treba kod liječnika,
odnosno, prepoznati očne bolesti. Osim toga, željela
sam naučiti i osnove iz anatomije oka. Motiv moga
upisa bio je što sam poznavala više zadovoljnih završenih studenata koji su, svi redom, zaposleni i imaju
dobar posao.
Tijekom druge i treće godine jako je velik naglasak upravo na svemu onome što ćemo raditi,
refrakcija i binokularni vid, kontaktne leće, ali i pa1/2014

Za studente Očne optike
- članstvo u HDDO-u
prva godina GRATIS
Hrvatsko društvo optičara i optometrista poklanja
svim studentima studija Očna optika besplatnu
prvu godinu članstva.
Kako bi studenti ostvarili ovo pravo sukladno
odluci Upravnog odbora HDOO-a, trebaju poslati
svoje podatke (ime, prezime, adresa, br. mobitela,
e-mail) na neku od dolje navedenih adresa i zamoliti
dodjelu članskog broja i GRATIS status za 2014.
godinu.
Adrese na koje studenti mogu poslati svoje podatke:
anakatanica@hdoo.hr ili na
info@hdoo.hr ili
nazovite 01 4831547 gđa Ana Katanica
sms na 099 3105 634

tologija oka na kojoj učimo prepoznavanje očnih
bolesti. Kroz izborne predmete, poput zdravstvene
psihologije, informatike, etike u optici, biokemije,
prava i pravnih propisa te zaštite na radu, studij pruža mogućnost usvajanja šireg znanja nego što nam
je sama struka.

Nadogradnja
znanja
/Iskustvo studenticePetra Benediković/
Moj motiv za upis bila je
nadogradnja postojećeg
znanja i stečenog iskustva
kroz deset godina rada u
optici. Očekivanja od ovog
studija bila su da nas usmjeri kako na pravi način pristupiti rješavanju problema kod zahtjevnih klijenata,
kod kojih jednostavna korekcija nije dovoljna.

7

Predstavljamo naše studije

Diplomski specijalistički stručni studiji
u trajanju od dvije godine

Po završetku izabranog trogodišnjeg stručnog studija,
studenti stječu 180 ECTS bodova i stručni naziv
prvostupnika inženjera (bakalaureus). Nakon
završenog stručnog studija postoji mogućnost
nastavka školovanja na nekom od specijalističkih
diplomskih stručnih studija, u trajanju od dvije godine.

Krizni menadžment
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obrazovanjem u području logističkog menadžmenta javlja se kao odgovor na složenost sustava logistike i njegovih nužnih procesa optimizacije. Studij logistike obrazuje
polaznike za primjenu suvremenih metoda upravljanja i
provedbe.
Studij logistike je jedinstveni studij koji pruža studentima potrebno znanje za upravljanje cjelokupnom logistikom. Namijenjen je svim zainteresiranim osobama, a ponajprije osobama koje žele raditi ili već rade na poslovima
logistike, a žele se doškolovati u ovom području (časnici i
dočasnici Hrvatske vojske, djelatnici MUP-a, Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Javnih i dobrovoljnih vatrogasnih
postrojbi, velikih javnih poduzeća i korporacija te dr.).
Završetkom studija logistike polaznici stječu znanja i
vještine za samostalno upravljanje u području logističkog
menadžmenta.

Studij Kriznog menadžmenta namijenjen je prvenstveno osobama koje se bave zaštitnim i sigurnosnim
aspektima kriza u djelovanju pravnih osoba, gospodarstva, tijela jedinica lokalne i područne uprave, te tijela državne uprave.
Upravljanje u kriznim uvjetima je vrlo kompleksno
i odgovorno, obuhvaća različite poslove ovisno o djelatnosti i području djelovanja pojedine pravne osobe, poduInformacijski sustavi
zeća ili jedinice lokalne i područne uprave, kao i državne
uprave. Zato je vrlo značajno uspostaviti sustav zaštite koji
Studij Informacijski sustavi u prvom je redu
sprječava nastanak kriza, povećava otpornost na djelonamijenjen
osobama koje obavljaju poslove vezane za
vanje i podiže razinu sposobnosti uklanjanja posljedica i
programsko inženjerstvo i za inforoporavka, dobro poznavanje procesa
macijske sustave u širem smislu, ali
mogućih kriza i sposobnost upravljanja
osobama koje zadovoljavaju opće i
sustavom zaštite, temeljna je zadaća
posebne uvjete upisa na ovaj studij
kriznog menadžmenta.
koji imaju cilj profesionalnog bavljeZavršetkom studija stječu se
nja poslovima projektiranja, razvoja i
specijalistička znanja i kompetencije
održavanja infomracijskih sustava.
za samostalno rješavanje problema
Studij „Informacijski sustavi“, uteupravljanja krizama, vođenje procesa i
meljen
je na specijalističkim znanjima
sustava upravljanja sigurnošću i zaštii
vještinama
koje jamče uspješnost
tom u javnom i privatnom sektoru, a
obavljanja poslova izgradnje, optiposebice u gospodarstvu na nacionalmizacije, eksploatacije i održavanja
noj i međunarodnoj razini, te usklađiva- Razvojem znanosti i novih
informacijskih sustava u širokom rasnja djelovanja sa sustavom upravljanja pogleda na svijet, javila su se i
ponu primjena, kao i stjecanja polafunkcionalnom djelatnošću organiza- nastojanja ljudi da objasne krizu
znih znanja za nastavak usavršavanja
cije.
i pronađu što učinkovitije načine
u projektiranju informacijskih sustava.
za upravljanje krizama. Ipak, krizni
Sukladno tomu, ovaj specijalistički
menadžment ozbiljnije stupa
Upravljanje
studij namijenjen je osobama koje su,
logističkim sustavim
na scenu tek u drugoj polovici
i procesima
ili će biti zadužene za implementaciju,
20. stoljeća. Tvrdi se da je termin
održavanje i eksploataciju informacij“krizni menadžment” prvi put
skih sustav, te za sudjelovanje u proupotrijebio
John
Kennedy
1962.
Studij Upravljanje logističkim
jektiranju i proizvodnji informacijskih
godine
tijekom
Kubanske
krize.
sustavima i procesima je utemeljen
sustava.
na specijalističkim znanjima i vještinaStudij
je
potpuno
otvoren za prihvat studenata s
ma koje jamče uspješnost obavljanja logističke potpore
drugih
visokih
učilišta
koji
žele nastaviti započeti specijasloženim sustavima. U strukovnim vojnim, policijskim i
listički
studij.
Ovisno
o
broju
priznatih ECTS bodova, stusličnim krugovima je uvriježen pojam logistika za praćenja
denti se oslobađaju, u odgovarajućem proporcionalnom
operacija u zemlji i inozemstvu. Potreba za specijalističkim
iznosu, plaćanja školarine za priznate nastavne predmete.
Gaudeamus

Povezanost s gospodarskim sektorom

Brži put do zaposlenja
Veleučilište Velika Gorica već se prvih godina rada
izborilo za naziv respektabilne visokoškolske i
stručne ustanove i poželjnog partnera u rješavanju
problema u područjima znanstvenog i stručnog
istraživanja, visokog obrazovanja, osposobljavanja i
cjeloživotnog usavršavanja. Upravo zbog svih tih
činjenica potpisani su posebni sporazumi i ugovori
o poslovnoj, znanstvenoj, stručnoj i nastavnoj
suradnji.

U tom dijelu suradnje posebno mjesto zauzimaju
Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova, Grad Velika Gorica, Zagrebačka županija,
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, Dom zdravlja Zagrebačke županije, Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke
županije, Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, Hrvatski Crveni križ, Hrvatska vatrogasna zajednica, Hrvatska
gorska služba spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Hrvatska kontrola zračne plovidbe, Hrvatski centar
za razminiranje,Hrvatski ceh zaštitara, Hrvatski registar brodova (Sektor certifikacije sustava), Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Hrvatska akademija tehničkih znanosti,

Institut društvenih znanosti, Institut Ivo Pilar, Institut Ruđer
Bošković, Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava, Brodarski institut d.o.o, Medicinski fakultet Masarykovog
sveučilišta iz Brna u Češkoj Republici, Paneuropski univerzitet
za multidisciplinarne i virtualne studije APERION iz Bosne i
Hercegovine, Fakultet političkih znanosti, Medicinski fakultete Sveučilišta u Osijeku, Pravni fakultet univerziteta u Travniku, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnostne
studije (Sarajevo), Zdravstveno veleučilište iz Zagreba, Visoka
škola za sigurnost iz Zagreba, Visoka škola „Baltazar Adam
Krčelić“ iz Zaprešića, Visoka škola za međunarodne odnose i
diplomaciju, Fakultet bezbednosti (Beograd), Sveučilište Sjever, Veleučilište Hrvatsko zagorje-Krapina, Croatia Airlines,
Zrakoplovno-tehnički centar, Ghetaldus d.d , ESSILOR optika
d.o.o., SPLENDOR d.o.o., Centar za vozila Hrvatske, Auto Hrvatska, Auto Gašparić d.o.o., Porsche Croatia, DOK-ING, Hrvatski auto-klub, Euroherc-Podružnica Velika Gorica i drugi.
Ovakvo povezivanje obrazovanja s ustanovama i
tvrtkama omogućuje studentima kvalitetno stručno napredovanje i lakše zapošljavanje. Sve to doprinosi jačanju
i razvoju našeg gospodarstva.

Auto Gašparić: Želimo obrazovane kadrove s VVG-a
Veleučilište
Velika
Gorica i Auto Gašparić potpisali su sporazum kojim
je dogovorena trajna poslovna suradnja kroz niz
aktivnosti, od organiziranja Dana otvorenih vrata,
održavanja stručne prakse
za studente Veleučilišta u
Hrvatskoj i u inozemstvu
kroz distributivnu mrežu
automobilskih brendova
koje zastupa ova tvrtka,
organizacije stručnih posjeta servisima grupe Auto
Gašparić, organizacije zajedničkih stručnih skupova kao i sudjelovanja djelatnika auto kuće u nastavnom procesu Veleučilišta, pa do
stipendiranja izvrsnih studenata i školovanja djelatnika
Auto Gašparića. Suradnja Veleučilišta i Auto Gašparića
konkretizirana je zaposlenjem trojice naših završenih
studenata. - Auto Gašparić gospodarski je subjekt za
kojega školujemo naše studente, provjeravamo ih kroz
praksu i dobivamo povratnu informaciju kako prilagoditi studijski program prema zahtjevima gospodarstva.
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Mislim da je to najbolji način kako biti bolji, uspješniji i
kvalitetniji-, rekao je na potpisivanju Sporazuma o poslovnoj suradnji dekan Veleučilišta, mr. sc. Ivan Toth.
Želimo imati obrazovane ljude sa čvrstom podlogom i to na raznim funkcijama, da možemo dalje graditi
naše poslovanje. Naš je interes u mogućnosti selekcije
najboljih i najkvalitetnijih kadrova koji dolaze iz Veleučilišta
Velika Gorica. - naglasio je Vladimir Starčević, brand menager u Auto Gašpariću.
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Naši studenti u DOK-ING-u

Studenti Veleučilišta Velika Gorica posjetili su
tvrtku DOK-ING d.o.o. U okviru stručne posjete studenti su upoznati s organizacijom i tehnologijom proizvodnje te održavanja specijalnih strojeva i električnih
vozila.
Poznata tvrtka pokazala je svoja postignuća i
rezultate. Osim rukovodećih ljudi, prezentaciju tvrtke
studentima su održali zaposlenici DOK-ING-a, bivši studenti Veleučilišta Velika Gorica. U obilazak DOK-ING-a
studente su vodili dr. sc. Dinko Mikulić, prof .v. š. i mr.
sc. Dubravko Mačečević, v. pred. Zahvaljujemo tvrtci
DOK-ING na dosadašnjoj, kao i na budućoj partnerskoj
suradnji u obrazovanju stručnih kadrova.

Što su naši partneri rekli
Završeni
inženjeri na
Veleučilištu
cijenjen su kadar
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Zračna luka Pleso je
zračna luka glavnog grada Republike Hrvatske -Zagreba.
Usprkos tomu, najbliži grad
Darko Virovac
(Croatia Airlines)
Zračnoj luci je Velika Gorica. Koristeći tu prednost Velika Gorica razvija školski potencijal koji
školuje kadrove za potrebe zrakoplovne industrije, kako srednjoškolski kadar, tako i visokoškolski.
Pored industrije koja je određena tehnologijom zračnog
prijevoza, u okruženju Zračne luke nalaze se dvije organizacije za održavanje zrakoplova. Tehnički centar Croatia Airlines za
civilne zrakoplove i Zrakoplovno-tehnički centar koji održava
vojne zrakoplove i helikoptere.
Tehnički centar Croatia Airlines ima širok spektar tehničkih djelatnosti koje pokrivaju održavanje zrakoplova, održavanje dijelova i opreme, proizvodnju dijelova za zrakoplove i
školovanje tehničkog osoblja za tipove zrakoplova.
Održavanje zrakoplova vrši se tijekom redovitog letenja
i u hangarima kad se vrše višegodišnji pregledi zrakoplova sa
primjenom najsuvremenijih tehnoloških postupaka u tehničkom održavanju zrakoplova. Tehnički centar, pored zrakoplova Croatia Airlinesa, održava zrakoplove prestižnih europskih
kompanija kao što su britanske, francuske, njemačke, austrijske
i kompanije koje su iz Rusije, Katra i mnoge druge. Održavaju se
zrakoplovi tipa Airbus A320, ATR-42/72 i DHC-Q-400.
Dio inženjera koji rade u Tehničkom centru Croatia Airlinesa školovan je na Veleučilištu Velika Gorica. Završeni inženjeri
na Veleučilištu su cijenjeni kadar koji radi u sustavu planiranja
radova na zrakoplovu, u školskom centru kao instruktori predavači ili su na rukovodećim položajima koji zahtijevaju izvrsno

poznavanje struke, vještine inženjerskog prepoznavanja i rješavanja problema te dobre komunikacijske vještine.
Studentska praksa za studente Veleučilišta Velika Gorica
dijelom se odvija u Tehničkom centru Croatia Airlinesa gdje se
studentima omogućuje da upoznaju sustav inženjerskog planiranja radova i nadzora plovidbenosti zrakoplova. Studenti su
u mogućnosti tijekom prakse dobiti materijale i temu za seminarske i diplomske radove. Tijekom studija redovne su posjete
studenata u hangare u cilju upoznavanja studenata sa tehničkim sustavom održavanja zrakoplova i izravnim prikazom zrakoplovne konstrukcije i sustava na zrakoplovu.
Interes za suradnju je obostran, jer se izravno podiže nivo
studija, a studenti mogu izravno vidjeti tehnološke procese
tehničkog održavanja zrakoplova i ujedno sudjelovati u njima.
Zainteresirana je i industrija koja na taj način dobiva stručni kadar koji se odmah može uključiti u proizvodnju.

Dajete doprinos
razvoju
vatrogastva
U ovoj godini Hrvatska
vatrogasna zajednica slavi 150u obljetnicu hrvatskog vatrogastva, u spomen na osnivanje prvog Dobrovoljnog vatrogasnog
Ante Sanader
društva Varaždin (1864.g.).
(predsjednik Hrvatske
Tijekom cijele svoje povivatrogasne zajednice)
jesti najviše pažnje poklanjalo se
obuci i osposobljavanju vatrogasaca, a prvi priručnik "Obučevnik za dobrovoljne vatrogasce", na hrvatskom jeziku, napisao je
"otac hrvatskog vatrogastva " Đuro Deželić 1882.g. Od tada, pa
kroz cijelu povijest, surađuje se sa svim obrazovnim institucijama koje su vezane uz vatrogasnu tematiku.
Suradnja s Veleučilištem Velika Gorica održava se dugi
niz godina, od njegovog osnivanja, jer školuje stručnjake koji
su usko vezani uz vatrogasnu tematiku. Niz uglednih profesoGaudeamus

Suradnja sa Zavodom za javno zdravstvo
~Zavod za javno zdravstvo i Veleučilište Velika Gorica imaju odličnu suradnju kroz koju
pronalaze uzajamne interese. Treba znati upravljati u kriznim situacijama, jer ukoliko nije dobra organizacija, nastaje strašna panika, a tu je i studij Očne optike, zdravstveni studij, u koji
se mogu uklopiti i naši programi prevencije, ~ rekao je među ostalim, dr. Zvonimir Šostar,
ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar na potpisivanju Sporazuma o poslovnoj suradnji u stručno-znanstvenoj djelatnosti i izvođenju nastave. ~Uloga zdravstva u
kriznom menadžmentu vrlo je bitna a još je važnije kako organizirati taj važan segment u
kriznim situacijama~, istaknuo je dekan Veleučilišta Velika Gorica, mr. sc. Ivan Toth. Sporazum
je potpisan u cilju razvoja međusobne suradnje i to na programima i projektima znanstvenih istraživanja, obrazovanja i osposobljavanja u području prirodnih, tehničkih i biotehničkih
znanosti, organiziranja i provedbe stručne nastave i studentske prakse, organiziranja seminara i tečajeva, kao i razmjene stručnjaka između dvije institucije.

o suradnji s Veleučilištem…
ra dalo je, svojim stručnim i znanstvenim radovima, doprinos
razvoju vatrogasne struke, a samim time i ugledu Hrvatske
vatrogasne zajednice. Posebna zahvalnost dekanu prof. Ivanu
Tothu jer je uvijek spreman na suradnju i aﬁrmativnu potporu
Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici.

Imate dobre
obrazovne
rezultate
Veleučilište Velika Gorica
i Zrakoplovno-tehnički centar
posljednjih su godina intenzivirali suradnju na području školovanja i osposobljavanja budućih inženjera zrakoplovnog
inženjerstva. Nadogradnjom teDarko Cigrovski
orijske nastave koje pruža Vele(predsjednik Uprave
učilište Velika Gorica praktičnim
Zrakoplovno-tehničkog centra)
radom na zrakoplovima koje se
provodi u Zrakoplovno-tehničkom centru, postignuti su vrlo
dobri obrazovni rezultati.
Nekolicina tih mladih stručnjaka je po završetku školovanja pronašla svoje zaposlenje baš u Zrakoplovno-tehničkom
centru. Njihov primjer potvrđuje uspješnost takvog modela
školovanja i daje poticaj za daljnje jačanje naše suradnje.

Studenti dobivaju znanja od
ljudi koji razumiju sustav
Zagovornik sam teze da su institucije tek okviri čiji sadržaj čine ljudi koji unose svoju kvalitetu i karakteriziraju nešto
što se zbirno identiﬁcira s imenom te institucije. Mi u Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja nikad nismo na Veleučilište
Velika Gorica gledali samo kao na obrazovnu instituciju,
nego kao okupljalište najiskusnijih hrvatskih znalaca s područja zaštite i spašavanja i kriznog menadžmenta u Hrvatskoj. Naša suradnja traje već duže vremena i to kao prirodna
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potreba u to doba rijetkih entuzijasta, koji su se međusobno
prepoznali, kako bi u zemlji koja
je netom izišla iz rata, promišljali
sustav koji bi građanima omogućio najveću moguću sigurnost i zaštitu. Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja, kao produženoj ruci sustava koji djeluje u
teškim i ekstremnim uvjetima i
okolnostima, izuzetno je nedoVinko Prizmić,
stajao cjelovit sustav potpore. (pročelnik Hrvatske gorske
službe spašavanja)
Zato smo morali biti pokretači
sustava, prozivali, upozoravali i inicirali mnoge aktivnosti.
Poticali smo i potičemo helikopterski i trauma sustav, donošenje legislative, razne sposobnosti i potrebu uvećanja
sigurnosti, prepoznavali nove rizike i nove mogućnosti za
hrvatsko društvo. To isto čini i Veleučilište čija je poticajna
uloga u promišljanju cjelovitog sustava i kriznog upravljanja
značajna i koja je ozbiljnim pristupom omogućila svima, koji
se zaštitom i spašavanjem žele baviti, da to čine na vrlo kompetentan način. Osobno, kao netko tko se više od 40 godina
bavi zaštitom i spašavanjem, upravo među profesorima Veleučilišta nalazio sam ljude koji uz teoriju, razumiju važnost i
operativnog dijela priče. Zato vrijednost Veleučilišta sigurno
nije samo u kvalitetnom prijenosu znanja na svoje studente,
nego što polaznici to znanje dobivaju iz prve ruke, od ljudi
koji su stvarali sustav, koji ga duboko razumiju i koji mogu
osobno svjedočiti o svom iskustvu i to uz način koji daje priliku polaznicima da i sami steknu vlastito iskustvo.
U tom pravcu, već kvalitetnu međusobnu suradnju
naših institucija, kanimo još više unaprijediti, kako bi studentima približili segmente sigurnosti i rizika i na prostorima
djelatnosti koje temeljem Zakona pokriva HGSS, kao i načine operativnog djelovanja u realnom vremenu s kojim se
svakodnevno suočavamo u takvim situacijama.
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Konferencija Dani kriznog upravljanja

Više od 100 radova iz 14 zemalja
Jesmo li spremni na moguće katastrofe koje nas
mogu zadesiti, hoćemo li se znati prilagoditi
prirodi, pitanja su na koja je odgovore pokušala
pronaći i ovogodišnja Međunarodna konferencija
Dani kriznog upravljanja

Krizne situacije
naša su svakodnevica
… sve učestalije poplave, potresi, požari,
snažni vjetrovi .
U ovom našem
suvremenom svijetu
krizno upravljanje ima
sve značajniju funkciju. Katastrofe i krizna stanja postali su
neizbježna globalna
opasnost. Stoga svaka
zemlja mora organiziDoček predsjednika koji se vratio
rano pristupiti sprječas tada poplavljenih područja Slavonije
vanju nastajanja kriznih stanja, biti spremna na vrijeme reagirati i otkloniti
eventualne posljedice. Stotine tisuća poginulih, milijuni
eura štete i milijuni ljudi koji moraju napustiti svoje domove, razmjeri su katastrofe koje se ponavljaju svake godine.
U našoj zemlji takve su katastrofe puno manjih razmjera, ali od prirodnih nepogoda, nažalost ni mi nismo pošteđeni. Različiti oblici suvremenih kriza upućuju, stoga, na
složenost i zahtjevnost u pronalaženju pravih odgovora.
Predsjednik Josipović otvorio konferenciju

Na sva ova pitanja Veleučilište Velika Gorica traži odgovore kroz studije Upravljanja u kriznim uvjetima i Kriznog menadžmenta, te međunarodnih znanstveno-stručnih konferencija, posvećenih kriznom upravljanju već sedam godina.
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Konferenciju Dani kriznog upravljanja otvorio je
predsjednik Republike Ivo Josipović

O samoj konferenciji
uzvanike je na
otvorenju upoznao
predsjednik
Znanstvenog odbora
Međunarodne
konferencije Dani
kriznog upravljanja
prof. dr. sc. Siniša
Tatalović.

7. Međunarodnu konferenciju Dani kriznog upravljanja, održanu u hotelu Aristos, otvorio je predsjednik
Republike Ivo Josipović, koji je naglasio važnost kontinuiranog rada na prevencijama kriznih situacija,
Na ovogo
stiglo 150 p

Gaudeamus

Pozivno predavanje na
temu Institucionalna
fragmentacija i
zaštita kritične
infrastrukture održao
je prof. dr. sc. Vlatko
Cvrtila.

Pozdravne riječi u ime
domaćina uzvanicima
na konferenciji uputio
je dekan Veleučilišta
mr. sc. Ivan Toth.

te se osvrnuo na teško stanje u istočnom dijelu zemlje
koji su poharale strašne poplave.
Uzvanike je pozdravio dekan Veleučilišta Velika Gorica, mr. sc. Ivan Toth, posebno zahvalivši predsjedniku koji je, unatoč brojim obvezama, pronašao
vremena i za dolazak na otvorenje ove Međunarodne konferencije.
Zahvalu predsjedniku uputio je i
gradonačelnik Velike Gorice Dražen
Barišić, koji je iskazao ponos što
ovaj grad ima visokoškolsku ustanovu, koju podupire od samog njenog osnutka 2003. godine. Na takvoj
uzajamnoj i plodnoj suradnji Grada
i Veleučilišta čestitao je i predsjednik Josipović.

Gradonačlnik Velike
Gorice Dražen
Barišić iskazao je

ponos što ovaj grad
ima visokoškolsku
ustanovu, koju
podupire od samog
njenog osnutka
2003. godine.

Predstavljeno 107 radova
Drugog dana Međunarodne konferencije Dani
kriznog upravljanja, znanstveno- stručni radovi
prezentirani su kroz nekoliko tematskih sekcija
konferencije. Teme konferencije obuhvaćale su
znanstvena polja koja obrađuju različite aspekte
kriza iz svih područja znanosti, s naglaskom na
suvremene politike i sustave kriznog upravljanja:
£ suvremeni sigurnosni izazovi i upravljanje i
vođenje u kriznim situacijama
£ poslovni i javni sektor i upravljanje u kriznim
situacijama
£ upravljanje u krizama i komunikacijske
strategije
£ energetska i ekološka sigurnost i zaštita
kritične infrastrukture
£ naučene lekcije i politike reformi

odišnju 7. Međunarodnu konferenciju
redložaka sažetaka radova od kojih je prihvaćeno 130
Na ovogodišnju 7. Međunarodnu konferenciju stiglo je
150 predložaka sažetaka radova od kojih je prihvaćeno
130. Nakon recenzentskog
postupka prihvaćeno je 107
radova, koji će biti objavljeni u Zborniku radova. Uz
autore iz Hrvatske, svoje su
radove poslali i autori iz drugih
europskih zemalja: Italije, Belgi1/2014

je, Austrije, Srbije, Crne Gore, Rumunjske, Poljske, Češke,
Mađarske, Velike Britanije, Slovenije, Bosne i Hercegovine
i Makedonije.
Inače, ova međunarodna konferencija prihvaća i
objavljuje znanstvene i stručne radove iz područja kriznog upravljanja, jedne od najznačajnijih komponenti
sustava nacionalne sigurnosti, usmjerene na zaštitu i spašavanje stanovništva i materijalnih dobara.
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OCCSEE 2014.

Konferencija u Rovinju okupila
II. optometrijska konferencija srednje i jugoistočne
Europe, održana u Rovinju u hotelu Lone, okupila je
378 sudionika iz 20 zemalja. Druga po redu
konferencija u području optometrije potvrdila je
veliki interes za ovu novu struku u regiji.

Konferencija je održana u organizaciji Veleučilišta
Velika Gorica koje je jedina visokoškolska ustanova u Republici Hrvatskoj koja provodi studij optometrije. Sadržaj
konferencije bio je još bogatiji i sadržajniji od prve konferencije OCCSEE 2012. Preko 30 predavača, 14 različitih
radionica, 80-ak radova, okrugli stol na temu pravne re-
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jere
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nja oštrine
vida i određivanja očnih pomagala za b
bolju
olju
ol
ju kvalitetu vida.
S druge strane, optometrija
tometrija pruža mogućnost optimizacije i smanjenja troškova
oškova u zdravstvenom sustavu,
a upravo je ta pobjednička
čka
ka kombinacija potrebna u kriznim vremenima – bolju uslugu prema klijentima, odnosno pacijentima, uz manje troškove. Napredovanje
prema većem standardu življenja ne smije imati pre-

Zbog iznimno velikog interesa II. optometrijska konferencija
srednje i jugoistočne Europe – OCCSEE 2014.
(Optometry Conference of Central and South-Eastern Europe)
trajala je četiri dana, od 29. svibnja do 1. lipnja

Uvodni govor
na otvorenju
konferencije 29.
svibnja, održala
je predsjednica
Europskog vijeća
očne optike i
optometrije dr.JulieAnne Little.
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Na konferenciji je sudjelovalo 378 sudionika iz 20 zemalja Europe i svijeta: Austrija,
Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka, Danska, Grčka, Hrvatska, Italija,
Kanada, Litva, Makedonija, Malta, Njemačka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Španjolska,
Švicarska i Velika Britanija.
Gaudeamus

svjetsku elitu iz područja optometrije
preke, a nažalost se trenutno upravo to
događa. Veliku odlučnost za dostizanje
zajedničkog cilja, reguliranja optometrijske djelatnosti, izrazili su predstavnici optometrije iz Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Crne Gore, Češke,
Danske, Grčke, Hrvatske, Italije, Kanade,
Litve, Makedonije, Malte, Njemačke,
Slovačke, Slovenije, Srbije, Španjolske,
Švicarske i Velike Britanije.
Pozivna predavanja na OCCSEE
2014 održana su iz pet tematskih cjelina Naočalna optika - Marcus Miller (A),
Testiranje vizualnih funkcija - John Side-

U sklopu programa konferencije održan je okrugli stol na temu visokog obrazovanja,
pravne regulative i kompetencija u području optometrijske struke. Na okruglom
stolu predstavljena su dobra iskustva i praksa drugih europskih zemalja u reguliranju
optometrijske struke kao sastavnog dijela zdravstvenog sustava. Cilj okruglog stola
je definirati zakonske pretpostavke za reguliranje optometrijske struke u Republici
Hrvatskoj i drugim susjednim zemljama koje nas okružuju, kako bi se postigao
učinkovitiji zdravstveni sustav u području brige o vidu.

Konferencija je održana pod visokim
pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske
Ive Josipovića, uz podršku Europskog vijeća
očnih optičara i optometrista i uz financijski
suport inozemnih i domaćih sponzora i izlagača.
Platinasti sponzor Essilor d.o.o., zlatni sponzor
Alcon&Splendor, brončani sponzori E-Lab, Oktal
Pharma, Johnson&Johnson, Optinova&Zeiss i brojni
izlagači i partneri dali su veliku podršku organizaciji
konferencije OCCSEE 2014.
1/2014

rov (UK), Kontaktne leće - Shehzad Naroo (UK), Zdravlje
oka - Julie-Anne Little (UK), Refraktivna kirurgija danas
– Marjan Irman (SLO). Ono što posebno veseli na ovoj
konferenciji je zajednički rad optičara, optometrista i
oftalmologa čime se malo koja zemlja može pohvaliti.
Veleučilište Velika Gorica nastavit će sa svojim
aktivnostima u promicanju optometrije. Veliki uspjeh
s OCCSEE 2014 konferencijom nije dozvola za stanku,
nego motivacija za daljnji rad. U planu su ljetna škola u
optometriji za međunarodne i domaće studente i zainteresirane polaznike, uspostava centra izvrsnosti u optometriji, zajedničke humanitarne aktivnosti u mjerenju
oštrine vida i izrada naočala socijalno ugroženijim osobama u što bi se uključili i mnogi inozemni partneri i sl.
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Otvorenje nove zgrade Veleučilišta

Predsjednik Josipović: Pamtit će vas po dob
Veleučilište Velika Gorica obilježava deset godina
od svoga osnutka, deset godina rada i
visokoškolskog obrazovanja. Najveći događaj u
sklopu obilježavanja prvog desetljeća rada
otvorenje je novih prostora.
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Peti svibanj bio je veliki dan za Veleučilište i cijelu Veliku Goricu. Novu zgradu Veleučilišta otvorio je predsjednik Republike Hrvatske, Ivo Josipović, koji je istaknuo kako
neizmjerno cijeni ono što se u Velikoj Gorici radi na planu
obrazovanja. Pohvalio je rad Veleučilišta koje je, kako kaže,
uspjelo u onome što mnogima na istoj razini obrazovanja

nije prošlo za rukom. ~Napravili ste vidljivu razliku u studijima u odnosu na nešto što je standardno i uobičajeno i
što susrećemo na sveučilištima i veleučilištima, i ta je razli-

Stručne i specijalističke diplomske stručn studij
završilo je do sada 1165 studenata
ka bila odlična u smislu povezanosti s tržištem rada i potrebom za nekim speciﬁčnim strukama. Nadam se da ćete
ići i dalje u tom pravcu ~rekao je predsjednik Josipović.
Josipović je pohvalio aktualne i bivše čelnike grada koji su
pridonijeli radu ove visokoobrazovne institucije. ~Nas koji
Gaudeamus

brome!
Na svečanosti otvorenja okupili su
se brojni gosti, saborski zastupnici,
županijski i gradski vijećnici, ravnatelji
ustanova, direktori gradskih tvrtki,
dekani visokoškolskih ustanova s kojima
Veleučilište surađuje, predstavnici
društvenog i kulturnog života Velike
Gorice i Zagrebačke županije.

je

1/2014
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Kako bi povećane aktivnosti ali i sve
veći broj studenata mogli pratiti i
kvalitetni uvjeti rada, na vatrogasnoj
zgradi nadograđen je još jedan kat,
obnovljena je fasada i napravljeni novi
ulazi s obje strane zgrade. U 15 mjeseci
dogradnje i obnove sagrađeno je 1 400
kvadrata novih prostora za nastavu (10
predavaonica, dvije multifunkcionalne
dvorane, laboratoriji, radni prostori za
nastavnike, vijećnica….).

smo u politici sutra se nitko neće sjećati i cijeniti nas po
tome s koliko smo strasti napadali svoje političke oponente. Sjetit će nas se po onome što smo ostavili iza sebe za
opće dobro, a Veleučilište u Velikoj Gorici i ova zgrada koju
otvaramo su nešto po čemu će vas, prije svega, generacije
pamtiti po dobrome ~istaknuo je predsjednik Josipović
koji je u novootvorenim prostorima održao i prvo predavanje za studente Veleučilišta.

Josipović: „Napravili ste vidljivu razliku
u studijima u odnosu na nešto
što je standardno i uobičajeno
i što susrećemo na sveučilištima i veleučilištima“
Visoke uzvanike pozdravio je dekan Veleučilišta
Ivan Toth.
~Dobili smo deset učionica u koje može stati 600
studenata, od kojih je za tri predviđeno da postanu računalni kabineti, tu je i osam nastavnih kabineta, arhiva
te vijećnica. Veleučilište će sada moći još kvalitetnije organizirati nastavu za oko 1500 studenata na pet stručnih preddiplomskih i tri diplomska specijalistička stručna

Promocija Monografije
VVG-a
Na jesen će biti promovirana
Monograﬁja Veleučilišta
Velika Gorica, koja će na
preko 130 stranica prikazati
razvoj Veleučilišta od njegova
osnutka 2003. godine do
danas. Monograﬁja će biti
izdana u sklopu obilježavanja
10. obljetnice rada Veleučilišta
Velika Gorica, kojemu je
posvećena cijela godina.
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studija. Projekt je vrijedan gotovo 20 milijuna kuna i on je
simbol zajedničkog nastojanja Veleučilišta i Grada Velike
Gorice da i ovoj, i svim budućim generacijama studenata,
postavimo čvrste temelje za nove uspjehe koje će graditi
svojom pameću, upornošću, radošću i znanjem kojeg će
ovdje steći ~rekao je dekan Toth.
Preseljenjem u nove prostore uređenje nije završeno: osim izgradnje nove zgrade u Zagrebačkoj koju
će Veleučilište raditi u sljedećoj fazi, Grad Velika Gorica
će riješiti pitanje cijelog okoliša ove zgrade. ~Postali
smo gradom visokog obrazovanja, obogatili smo svoj
društveni ali i gospodarski život. Ono čemu težimo je
formiranje jedne cjeline koja može biti kampus, čime
smo još korak bliže projektu Gorica – sveučilišni grad iz
našeg programa Gorica 2020. S razvojem Veleučilišta,
novim studijskim grupama i svim aktivnostima koje će

Dekan Ivan Toth: ~Ovaj projekt je simbol našeg
zajedničkog nastojanja, i Veleučilišta i Grada,
da ovoj i budućim generacijama studenata
postavimo čvrste temelje za nove uspjehe
koje će graditi svojom pameću, upornošću i
znanjem koje će steći na našem Veleučilištu.
Danas se možemo pohvaliti da naših 59
zaposlenih profesora, preko 100 nastavnika iz
Hrvatske i inozemstva, predaju na 5 stručnih
preddiplomskih i tri specijalistička diplomska
studija na kojima studira preko 1500 studenata.
Gaudeamus

Prvo predavanje u novim prostorima
Predsjednik Ivo Josipović održao je prvo
predavanje za studente u novim prostorima.
Tema predavanja bila je sigurnosna politika Republike Hrvatske i europsko sigurnosno okruženje. U
ime studenata predsjedniku se obratio predsjednik Studentskog zbora Mihael Đevenica:

Poštovani predsjedniče,
U ime Studentskog zbora Veleučilišta Velika
Gorica želim Vam dobrodošlicu na naše Veleučilište.
Želim Vam zahvaliti u ime svih studenata
Veleučilišta Velika Gorica što ste za nas pronašli slobodnog vremena i održali vrlo zanimljivo predavanje. Vjerujem da će nam ovo iskustvo biti od velike
pomoći i da ćemo ga uvijek pamtiti. Hvala još jednom, rekao je, među ostalim, Đevenica.

Gradski zbor Franjo pl. Lučić otpjevao
je skladbu Vatroslava Lisinskog
Cum invocarem, što je ujedno bio i
poseban dar predsjedniku Josipoviću.
Svečanost otvorenja uveličao je i
Turopoljski banderij Plemenite opčine
turopoljske te članice Folklornog
ansambla Turopolje. Svima njima
Veleučilište Velika Gorica posebno
zahvaljuje.

Grad poduzeti, u tom cilju ćemo i uspjeti ~najavio je
gradonačelnik Dražen Barišić.
Na otvorenju nove zgrade Veleučilišta bio je i župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić, koji je naglasio

Zgrada Veleučil

kako je obrazovanje pokretač razvoja. ~Ono što možemo, to je ulaganje u znanje i obrazovanje, kako bi nam
se to ulaganje u budućnosti moglo vratiti~, rekao je župan Kožić.

išta nekad...

...i sada!

1/2014
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Erasmus iskustva naših studenata

(Ako) imaš priliku, idi!

U okviru programa ERASMUS
Veleučilište Velika Gorica od
početka sudjeluje izuzetno
aktivno. Do sada je potpisano
dvadesetak ugovora o razmjeni
profesora i studenata
s europskim zemljama.

U sklopu Erasmus programa,
na preddiplomskom studiju Očne
optike semestar su provele četiri
češke studentice, dok su na specijalističkom diplomskom studiju
Kriznog menadžmenta semestar završile dvije studentice iz Poljske. U inozemstvo je do sada otišlo više od 20
studenata Veleučilišta Velika Gorica (19 na studentsku
praksu - Malta, Cambridge – UK, Njemačka te nekoliko
studenata na studijski boravak u Irsku).
Veleučilište je ovog proljeća ostvarilo i tri nova partnerstva te je dogovoreno potpisivanje triju bilateralnih
ugovora za mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja sa Španjolskom, Grčkom i Poljskom. Nova
suradnja će pridonijeti razmjeni znanja i iskustava naših
studenata sa studentima iz drugih dijelova Europe, ali i
velikoj promociji Veleučilišta Velika Gorica.
Upravo na vrednovanju spomenutih rezultata i drugih međunarodnih aktivnosti Veleučilište Velika Gorica je
steklo uvjete za potpisivanje nove povelje ERASMUS za
razdoblje 2014-2020., koju je Veleučilište potpisalo 28.
travnja.2014.
U ovom našem prvom broju donosimo iskustva
nekih studenata sa Erasmus razmjena po cijeloj Europi.

Malta School of Flying

Antonio Stanić
(Malta)
Moj odlazak na stručnu praksu bio je spoj ugodnog
s korisnim, budući da sam na Malti boravio cijelo ljeto. Bio
sam smješten u trosobnom stanu s još četiri studenta,
svaki iz druge države (Nizozemska, Francuska, Švedska,
Švicarska), koji, kao ni ja, nisu bili baš na „ti“ s engleskim
jezikom, ali smo se vrlo brzo snašli. Praktičnu nastavu sam
odrađivao u školi letenja Malta School of Flying, koja ima
nekoliko aviona tipa cessna za male panoramske letove.
Radio sam na prijeletnim, poslijeletnim i povremenim pregledima aviona, ali i na slaganju cijelog aviona. Osoblje je
bilo vrlo ljubazno prema meni, te su mi omogućili privatne
satove engleskog jezika o njihovom trošku. Osim radova
na avionima mogao sam letjeti s pilotima i kad su bili turistički letovi.
Cijene hrane su kao i kod nas, što je super budući
da je to ipak turistička destinacija. Prijevoz je jeftin, dnevna

Gostovanje njemačkog
predavača
Krajem veljače Veleučilište Velika Gorica je,
u sklopu Erasmus programa, ugostilo Karla
Amona, stručnjaka za menadžment i marketing
u optometriji i predavača na studiju optometrije
na Sveučilištu u Aalenu, u njemačkj pokrajini
Baden-Wurttemberg. Karl Amon je djelatnicima
i studentima na stručnom studiju Očna optika
podijelio svoja znanja i iskustva koja će poslije
moći svakodnevno koristiti u svom poslu.
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Gaudeamus

Jedan od uličnih festivala u Shannonu

karta za autobus je 2,60 € i vrijedi svugdje. Što se tiče smještaja, predlažem da se sami snalazite jer jeftinije ćete proći.

Bernard Barišić
(Shannon, Irska)

Za stručnu praksu sam se odlučio jer sam želio otići izvan Hrvatske i upoznati drugu kulturu, njihov način
rada, te da vidim kako bih se snašao u stranoj zemlji.
Stručnu praksu je Veleučilište dogovorilo ugovorom o suradnji sa Shannon Aerospaceom Ltd, kompanijom u vlasništvu Lufthansa technik iz Njemačke koja je vodeći lider
u MRO ( tj organizaciji, održavanju i popravcima aviona).
Iskustvom na praksi u Irskoj sam sebi dokazao kako
bih mogao raditi i živjeti na drugom kraju Europe gdje
je način života i životnih navika drugačiji nego kod nas.
Stekao sam nove prijatelje, poznanstva i kolege od kojih
sam naučio puno o održavanju zrakoplova.
Budućim studentima i kolegama bih savjetovao iskoristite sve što vam se nudi na faksu.
Sutra ćete možda žaliti za propuštenim prilikama.
1/2014

Popis visokih učilišta s kojima
imamo potpisan ugovor o
Erasmus suradnji:
Masaryk University, Prag, Češka
Brno University of Technology, Češka
Palacky University, Olomouc, Češka
University of Maribor, Faculty of Criminal Justice
and Security, Slovenija
Higher School of Labour Protection Management,
Katowice, Poljska
University of Zilina, Faculty of Special Engineering,
Slovačka
Babes-Bolyai University Cluj-Napoca, Faculty of
Environmental Science and Engineering, Rumunjska
Academia Tehnica Militaria, Rumunjska
Anglia Ruskin University, Engleska
Aalen University, Njemačka
University of Information Science and Technology
„Saint Paul the Apostole“, Ohrid, Makedonija
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Ivan Kovač
(Dublin, Irska)

Kako to već biva s tim stvarima koje se slučajno ili
možda namjerno igrom sudbine poklope, u Dublin sam
stigao oko 10 navečer sredinom siječnja. Izbjegavši za
dlaku otkazivanje leta zbog snijega i leda u Zagrebu i
Londonu, nakon cjelodnevnog smucanja po aerodromima, sretno stigoh na svoje odredište.
I tako, O'Connel street, Henry street, Moore street,

Dame street, Grafton... Malo po malo, dan po dan zamijenih te ulice s našom Ilicom, Praškom, Masarykovom….
Supstitucija naših alkoholnih derivata i opijata irskima išla je jednako glatko, pa mi je tako Karlovačko u
startu 'postalo' Guinness.
Moj džep je također vrlo brzo osjetio da sam stigao
u Irsku na studij. Kao prvo, kroz iznenadnu injekciju stipendije koja mi je stigla na račun, a onda i kroz ubrzani
ritam pražnjenja tih novaca zbog irskih cijena, roba i usluga. Predavanja su slična našima. Profesori su susretljivi i
pristupačni. Kolokvija nema, ispiti se odvijaju uz superviziju nekih neutralnih trećih osoba (u mom slučaju mislim
da su to bili lokalni umirovljenici).
Mnoštvo prijatelja s faksa i izvan njega sa svih strana
svijeta, a našao se tu i pokoji Irac, zaslužni su za unaprjeđenje mog socijalnog, everyday small talk engleskog, kao
i širenje vidika općenito. Što se tiče obrane boja Hrvatske,
toliko sam nas nahvalio da razmišljam kako ću tražit kompenzaciju od HTZ-a i Ministarstva turizma.
I tako, da ne duljim više, bit će najbolje da se sami
uputite prema zelenom otoku, pa ﬁno, uz pokoji Guinness,
krenete iz puba cipel cugom u istraživanje grada i okolice.

Prof. Kalambura na Sveučilištu u Padovi

U okviru Erasmus programa za nastavno osoblje prof. dr. sc.
Sanja Kalambura boravila je osam dana na Sveučilištu u Padovi,

Ivan Peris
Na ideju o traženju studentske prakse
potakle su me riječi jednog starijeg kolege
koji je završio fakultet ali nije mogao naći
posao: „Svi traže radno iskustvo, a kako da ga
steknem kad me neće zaposliti ?“. Od drugih
sam pak kolega slušao priče o studiranju u
inozemstvu preko Erasmus programa i zaključak je uvijek bio isti: „Ako imaš priliku, idi !“.
Poslao sam šest – sedam prijava za
natječaje i nakon nekoliko odbijenih došao
je i prvi pozitivni odgovor iz Bosch Gasoline
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na Fakultetu građevine, zaštite okoliša i
arhitekture.
Prof. Kalambura bila je gost prof.dr. dc.
Raffaella Cossu-a, jednog od vodećih svjetskih
stručnjaka za gospodarenje otpadom te je
tijekom svoga boravka u Padovi predavala
studentima druge godine u okviru predmeta
Gospodarenje otpadom, s posebnim osvrtom
na odvojeno prikupljanje, recikliranje i
obradu otpada. Zainteresiran znanstvenim
istraživanjem koje je prof. Kalambura
vodila te konceptom studija i predmeta
Gospodarenje otpadom, profesor Cossu doći
će u rujnu sa svojim studentima u Veliku
Goricu i tako nastaviti započetu suradnju.

(Stuttgart, Njemačka)
Systems, ogranka koncerna Robert Bosch u
okolici Stuttgarta.
Praksu sam započeo 1.listopada 2013.
Smješten sam u grupu od 5 – 6 studenata,
uglavnom njemačkih i jedan Indijac iz Londona. Prva stvar koju sam primijetio je vrlo
otvorena komunikacija unutar odjela. U tom
kontekstu me iznenadilo kada je prvi dan
mentor rekao, vozeći me u novom Audi-ju A3:
„Sljedeća dva mjeseca ovaj auto je tvoj. Možeš
s njime raditi što želiš“.
Gaudeamus

Krisitjan Pili
(Malta)
Kao student studija
Očna optika, odlučio sam
se prijaviti na Erasmus program stručne prakse na tri
mjeseca uz nagovor mojih kolegica Kristine Mihić
i Sonje Drugović, na čemu
sam im sada jako zahvalan.
Otišao sam na Maltu, gdje
sam spojio ugodno s korisnim, jer sam radio i istraživanje za svoj završni rad. Bio
sam smješten u jednom stanu sa studentima iz cijele Europe i zapravo svi smo došli iz istog razloga. Radio sam
šest dana u tjednu u optici i poliklinici – Cathedral optical
gdje se vrše pregledi vida. Stekao sam puno prijatelja i
poznanstava koja će mi ostati za cijeli život. Među njima
je i moj mentor, dr. Anton Azzopardi Giappone. Usavršio
sam i engleski jezik, što je isto jedan od razloga zbog kojih
se svakako isplati otići izvan Hrvatske.

Josip Gorišek
(Shannon, Irska)

Boravak u malom mjestu Shannon u Republici
Irskoj te poznanstva koja sam tamo stekao odrađujući
praksu u tvrtki Shannon Aerospace, pomogli su mi u
stvaranju slike što točno želim raditi u budućnosti.
Bio sam okružen ljudima koji su me usmjeravali, te
mi omogućili da iz prve ruke vidim koliko je to ozbiljan
i odgovoran posao. Stekao sam nova iskustva i znanja
koja će mi u daljnjem životu puno značiti. Uz to, vidio
sam prelijepu zemlju u koju sam oduvijek htio otići.
Upoznao sam njihove običaje i vidio drugačiji
način života. Vratio sam se u Hrvatsku s predivnim iskustvom.

Drugi aspekt Erasmusa kojeg želim spomenuti je
društveni život. U postrojenju u kojemu sam bio održavao se dvaput mjesečno zajednički ručak za sve strane
studente, što je idealna prilika za upoznati nove ljude. Za
započeti razgovor dovoljna je rečenica „Hi, where are you
from ?“ Nakon radnog dana možete s novim društvom
izaći u neku od brojnih pivnica, a vikendom u klubove ili
na izlet. Sve u svemu, mogu zaključiti da je ova praksa bila
vrijedno iskustvo, a znanja i preporuke koje sam stekao sigurno će mi jednog dana olakšati pronalazak posla. Sada
sam i ja jedan od onih koji poručuju sljedećoj generaciji
studenata: „(Ako) Imaš priliku, idi !“
1/2014

Gostovanje predavača s Malte
Dr. Anton Azzopardi Giappone s Malte (The
Cathedral Group Ltd. - Cathedral Optical) održao
je sadašnjim i bivšim studentima Očne optike
predavanje na temu Ocular Surface Health
and Diseases.
Dr. Azzopardi Giappone s našim je studentima
tako podijelio svoja znanja i iskustva iz područja
očne optike, optometrije i oftalmologije te
naglasio koliko veliku ulogu imaju inženjeri
optometrije u njegovoj zemlji i koliko je bitna
suradnja osoba iz struke, poput suradnje
oftalmologa i optometrista.

Marcela Domnik
i Maria Čagalj
(Cambridge,UK)
Marcela Domnik i Maria Čagalj, studentice Očne optike., vratile su se sa Anglia Ruskin Sveučilišta
u Cambridgeu u Engleskoj, gdje su
provele tri mjeseca preko Erasmus
programa razmjene studenata.
-Bila je to prilika koja se ne propušta
te smo odmah znale da ju moramo prihvatiti. Išle smo na predavanja, odrađivale praksu u njihovoj velikoj sveučilišnoj oč
noj klinici, sudjelovale u istraživačkom projektu
te pomagale u doktorskim radovima nekih studenata. Studenti tijekom prakse u klinici imaju strogo propisani „dress
code“, što podrazumijeva dugu bijelu kutu, odijelo, haljine,
košulje, a djevojke, naravno, ako žele, mogu nositi visoke
potpetice. Osim što smo imale priliku upoznati jako puno
studenata i surađivati s njima, uočile smo i razlike između
našeg i engleskog obrazovnog sistema.
Uz stjecanje novih znanja, upoznale smo i djelić Velike Britanije, uspjele smo više puta posjetiti London, Oxford
te u potpunosti istražiti svaki kutak Cambridgea. Uz fakultetske obveze, upoznale smo i noćni život Cambridgea
(koji je lošiji od našega). Vidjele smo razne britanske pubove koji su baš kao i u ﬁlmovima-, ispričale su nam Marcela
i Maria, koje zahvaljuju Veleučilištu Velika Gorica na novom
životnom iskustvu.
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Zuzana, Veronika, Barbora i Katerina provele su četiri mjeseca na Veleučilištu Velika Gorica. Ove češke
studentice ostavile su nam svoja vrijedna iskustva, a sa sobom su odnijele lijepe uspomene iz naše Hrvatske.

Hvala za priliku da
budem u vašem gradu
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Kateřina
Rosová
Moja priprema za Erasmus bila
je malo u žurbi pa i nisam baš vjerovala da će sve biti u redu i da ću
doista otići na studij na Veleučilište
Velika Gorica. No, sve je dobro prošlo,
pa smo krajem veljače konačno došle
do Velike Gorice.
Stanovale smo u lijepom stanu,
udaljenom deset minuta pješice od Veleučilišta, a
posebno mi je drago da smo sve četiri djevojke mogle biti zajedno, pa smo jedna drugoj pomogale.
Predavanja su počela ubrzo nakon našeg dolaska. Kontaktne leće s predavačem Gustavom Poltnerom, prvo je predavanje koje smo slušale. Naučila
sam puno novih stvari na Veleučilištu, a posebno mi
je drago da smo imale jako puno prakse, što prije u
mom obrazovanju nije bio slučaj.
Također smo imale vremena i za odlazak na
izlete i putovanja. Posjetili smo mnogo lijepih mjesta
u Turopolju i drugim dijelovima Hrvatske - Zagreb,
Trakošćan, Veliki Tabor, Krapinu, Sisak, Samobor,
Varaždin, Rovinj, Pulu, Poreč i Motovun. Sva ta mjesta
su stvarno nevjerojatna i uživale smo u svakom obilasku.

U početku nisam najbolje razumjela hrvatski jezik. Srećom, nakon nekog vremena naučila sam
mnoge hrvatske riječi, kao što su:
hvala, molim, kontaktne leće, kuglica i još mnoge druge.
Nikada prije nisam bila u Gorici
ili Zagrebu i nikada prije nisam bila
tako dugo odvojena od obitelji. No,
studiranje u stranoj zemlji za mene
je jako veliko iskustvo. Svi su ljudi bili
ljubazni prema meni i stvarno će mi
nedostajati. Boravak u Velikoj Gorici pamtit ću cijeli
život. Hvala za priliku što sam mogla biti u vašem
gradu.

Nadam se
da ću se jednog dana vratiti
Barbora
Hašková
Za Erasmus studijski program na Veleuči
lištu Velika Gorica prvi sam puta čula u listopadu 2013.
Bila sam vrlo impresionirana mogućnošću studija u
inozemstvu. Nadala sam se da će mi boravak u stranoj zemlji donijeti važne spoznaje u mojoj branši,
Gaudeamus

nove kolege i prijatelje, nepoznata
mjesta koja mogu
posjetiti, novu kulturu i navike ... Sada
mislim da sam bila
vrlo sretna što sam
imala priliku doći
na studij u Hrvatsku.
No, početak je bio
težak, jer tri moje
kolegice i ja prve
smo studentice optike i optometrije koje su otišle na
studij u inozemstvo preko Erasmus programa. Naš je
odlazak bio vrlo kompliciran i ovdje moram zahvaliti
Alenu Stranjiku, jer bez njega ne bi uspjele.
Plašila sam se mnogih pitanja: je li moj engleski
dovoljno dobar da razumijem predavanja, jesam li
u stanju biti tako dugo bez obitelji….dečka…jesu
li predavači na Veleučilištu strogi…na sreću, sve
je bilo dobro i oduševljena sam što sam jedan semester provela u Velikoj Gorici. Osim toga, naučila
sam živjeti s mojim kolegicama iz Brna, stekla sam
mnogo hrvatskih prijatelja i vidjela razne krajeve i
gradove. Želim zahvaliti svim dobrim ljudima koji su
mi pmogli da se snađem u tuđojj zemlji. Nadam se
da ću se jednog dana vratiti.

Nikad neću
zaboraviti
divne ljude i
vašu zemlju
Veronika
Krchňáková
Prošla su četiri
mjeseca od kada
smo moje tri prijateljice i ja stigle
u Veliku Goricu u
sklopu Erasmus programa. Bila sam puna očekivanja
i, priznajem, malo uplašena…pitanje je bilo: Hoću li
moći izdržati nove izazove? No, ispostavilo se da su
ljudi vrlo ljubazni, susretljivi i veseli. Pomagali su nam
svojim vrijednim iskustvima i savjetima.
Usvojila sam puno novih znanja o ugradnji
kontaktnih leća, binokularnom vidu, optičkim i optometrijskim instrumentima, farmakologiji, a znatno
sam poboljšala i svoje komunikacijske vještine.
Pronašla sam ovdje i nove prijatelje i puno dobre zabave na proputovanju s prijateljicama diljem
Hrvatske.
1/2014

Posljednje, ali ne i najmanje važno iskustvo i za
mene je bilo sudjelovanje na Drugoj optometrijskoj
konferenciji srednje i jugoistočne Europe u Rovinju.
Imale smo priliku biti dio organizacijskog tima, te
slušati zanimljiva predavanja i sudjelovati na radionicama. No, imale smo i vremena za posjet ovom slikovitom gradu.
Zahvalna sam ljudima koji su mi omogućili da
postanem dio ovog izvrsnog programa učenja. Bilo
bi lijepo i dalje ostati, ali, ipak, osjećam već nostalgiju
za svojim roditeljima i domom. Nikada neću zaboraviti divne ljude i vašu zemlju.

Uvijek
sam
naišla na
osmijeh i
dobre
ljude
Zuzana
Odvárková
Uvijek sam željela posjetiti i upoznati neku drugu zemlju. Prije pola godine odlučila sam pokušati pronaći nova iskustva u Hrvatskoj kroz program
Erasmus.
Na početku nisam bila sigurna kako ću se snaći, ali za mene je ipak bilo najvažnije što sam uvijek
pronašla osmijeh, ljubazne i otvorene ljude. Svi su
nam željeli pomoći, svatko je sa svoje strane učinio
najbolje. Zato sam se osjećala jako dobro.
Pokušale smo upoznati ovu zemlju, posjećivale smo lokalne festivale i folklorne događaje, obišle
smo mnoga manja mjesta i gradove, uživale na koncertu Nene Belana, a vidjele smo i dio VG festivala.
Posjetile smo znamenitosti u blizini Velike Gorice,
prošetale oko jezera kraj dvorca Trakošćana, susrele smo se s pećinskim ljudima u Krapini, a pokušale
smo pronaći i ušće dviju rijeka (Kupe i Save) u Sisku.
Išle smo na izlet u Samobor i kušale njihove poznate
kremšnite. Nažalost, vidjele smo i propale dvorce u
jednom dijelu Hrvatske. Smirenje smo pronalazile u
šetnji do jezera Čiče.
Na kraju mogu reći da sam uživala u vremenu
provedenom među ljudima u Velikoj Gorici. Što se
tiče studija, naučila sam doista puno toga što će
mi koristiti u Češkoj i zato želim reći hvala za dobro
novo iskustvo.
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Predstavljamo naj-hoby

Šansona kao ljubav…

Prof. dr. sc. Zdravko DOVEDAN HAN
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Kada biste se trebali predstaviti u jednoj rečenici, što biste
o sebi rekli?
Profesor, znanstvenik čiji je poseban hobi glazba, sviranje
na gitari i pjevanje francuskih šansona.
Pjevate francuske šansone….što time poručujete?
Širim tu lijepu francusku riječ, poeziju i glazbu. Posebno mi je
zadovoljstvo kad osjetim da je to prihvaćeno.
Što je šansona za Vas, što je kod šansone za Vas neodoljivo?
Moja je definicija šansone:
šansona = poezija + gitara
Preciznije, poezija kao mala priča, najčešće ljubavna. Čudne su
te šansone. Uvijek pobuđuju posebne osjećaje, otvaraju srce.
Nije čak ni važno razumijemo li riječi… Često se zahvaljujem
svima onima koji su ih stvorili i svima onima koji su ih svojom
interpretacijom uljepšali i ovjekovječili! Moram napomenuti
da to nije samo francuska šansona, već i talijanska kancona pa
i naša, hrvatska šansona, od pjesama Arsena Dedića, Zvonka
Špišića, Ivice Percla, pa sve do mlađih šansonjera od kojih posebno cijenim šansone Mladena Medaka – Gage.
Jeste li imali prilike šansonu pjevati u zemlji koja ima njenu
najdužu tradiciju …u Francuskoj?
Da, u Antibesu (grad na azurnoj obali, blizu Nice), u ljetnoj
školi francuskog jezika i u jednoj francuskoj obitelji. Ali, puno
puta sam pjevao pred „originalnim“ Francuzima na ljetovanju i večerima šansona u kampu na Cresu.
Smatrate li se Vi šansonjerom i što treba imati pravi šansonjer?
Prije svega, ne smatram se „šansonjerom“ već, kao što sam
već rekao, ja samo interpretiram i širim tu lijepu pjesmu. Pravi
su šansonjeri koji žive i izvode svoje šansone, kao što su bili
Jacques Brel, Georges Brassens, Georges Moustaki i, još uvijek, Maxime le Forestier, Yves Duteil i Francis Cabrel.
Jeste li pokušali pjevati možda dalmatinsku ili neku drugu
šansonu?
Ne, premda izuzetno cijenim dalmatinske pjesme, posebno klapske izvedbe.
Koliko ste do sada imali javnih nastupa i koji bi posebno
izdvojii?
Već sam rekao da je šansona samo moj hobi. U početku sam

ih izvodio u uskom krugu prijatelja. Prvi sam nastup imao u
trešnjevačkoj gimnaziji, u proljeće 1974. godine. Bilo je to večer šansone i poezije. Izvodio sam šansone Georgesa Moustakija, a jedna ih je djevojka recitirala u hrvatskom prijevodu.
Sljedeće sam godine imao dva nastupa u dva studentska
doma, Šarengradskoj i Savi.
Do kraja sedamdesetih godina prošloga stoljeća imao sam
desetak nastupa. Posebno bih izdvojio nastup 1977. godine
u Karlovcu (gdje sam tada radio). Dotad sam uvijek nastupao
sam, uz svoju gitaru, a tada su me pratila još trojica glazbenika na solo gitari, violončelu i„tam-tam“ bubnjevima. Uslijedila
su gostovanja po cijeloj Hrvatskoj, a od 2002. do 2008. godine imao sam pet emisija na Radio Sljemenu i osam na HR-2 u
kojima sam izvodio francuske šansone i pričao o njima.

Zdravko Dovedan Han i Georges Moustaki u Veroni 2004. g

Imate li neispunjenu želju, naravno, kada govorimo o
Vašim šansonama?
U jednoj svojoj knjizi objavljenoj 2003. godine napisao sam:
„Neizmjerna je moja zahvala Georgesu Moustakiju koji je svojom prekrasnom poezijom i šansonama uvijek bio i ostao u
pozadini svih mojih radova!“. Te sam godine bio na njegovom
koncertu u Parizu i upoznao ga. Poklonio sam mu tu svoju
knjigu sljedeće godine u Milanu. Želja mi je bila da nastupim
s njim i otpjevam jednu – dvije šansone. Znam da mi se želja
neće nikada ostvariti jer je Georges Moustaki umro 23.5.2013.
godine. Odao sam mu počast jednim nastupom u francuskoj
Mediateci mjesec dana kasnije.
Pitanje koje nisam postavila, a na koje bi željeli odgovoriti…?
Imao sam nekoliko nastupa na Filozofskom fakultetu. Volio
bih predstaviti šansone studentima i profesorima našeg Veučilišta. Bio bi to zajednički projekt pa bih molio da mi se jave
studenti koji imaju smisao za recitiranje.
Šansona,
tek obična pjesma za sva godišnja doba,
pomalo dosadna muzika,
šansona koju znam napamet,
koju najčešće pjevam kada me obuzmu misli sjetne...
(Chansons, Georges MOUSTAKI)
Gaudeamus

Predstavljamo naj-hoby

Moj san o letenju
Tekst i fotograﬁje: Filip Šoštarić (studij Održavanje zrakoplova)

Čovjek je od davnina sanjao o letenju. Prošlo je tek
nešto više od sto godina otkako se vinuo u visine i
slobodno letio nebom, no
težio je k još većoj slobodi.

kojima se održavaju svjetska prvenstva. Trenutno su najpopularnije freeﬂy- vertikalno letenje u svim položajima
tijela i svim smjerovima, canopy piloting- najopasnija disciplina današnjice gdje se padobranom postižu brzine i do 120km/h nekoliko

Letjeti zrakoplovom značilo je upravljati letećim strojem.
Ako vam ovaj poziv zvuči privlačno, ako volite plavetnilo
Letjeti svojim tijelom, značilo je
i ne bojite se visina, ako želite osjetiti potpunu slobodu
biti leteći stroj i uživati potpunu
koju može pružiti samo nesputani let na visinama i do 4
slobodu. Izumom padobrana,
tisuće metara, javite se u Padobranski klub HOMO VOLANS
kakvog danas poznajemo, to je
i budite i vi
moguće.
ČOVJEK KOJI LETI.
Padobranstvo se počelo
Info: http://www.homovolans.hr/
razvijati šezdesetih godina prošcentimetara iznad
log stoljeća i izuzetno brzo nazemlje prilikom slijetanja,
preduje. U svojim počecima bio
winsuit-letenje u posebje to izrazito opasan sport, oda…
u
j
kle i dolazi svima znana fraza “što
nim odijelima u kojima
ten
o o le
a
j
ako se padobran ne otvori?”. Kao i
svakim
vertikalno prijeđen
a
na s
a
d
u zrakoplovstvu, znanja,vještine
nim
kilometrom
prelazimo
3 km hoh sam
i
k
ć
i
t
i oprema razvijali su se brzo i
rizontalno,
odnosno
imamo
finesu
1:3.
d vr
O
danas je to siguran sport, naravno,
Od vrtićkih dana sam sanjao o letenju, gledao
ukoliko se poštuju pravila i uči korak
po korak,
filmove takvog sadržaja i bacao figure vezane za
bez pokušaja nadmašivanja svojih granica. Milijuni skovrećice s prozora, promatrajući ih i znajući da ću i
kova naprave se godišnje diljem svijeta.
sam skočiti čim fizički zadovoljim uvjete.
Danas je padobranstvo slobodan pad i letenje vlaTo se dogodilo kada sam napunio 14 godina.
stitog tijela. Minuta slobodnog pada s brzinom od 200Tandem skok koji mi je promijenio život i nakon
350 km/h i kontrolirano trodimenzionalno letenje tijela u
kojeg nisam prestao skakati. Do danas sam skočio
svim mogućim položajima s prijateljima... ne može se usviše od 400 puta, te se veselim svakoj novoj minuti
porediti ni sa čime i nešto je što bi svatko trebao probati.
slobodnog pada. Pridružite nam se i ostvarite svoje
Padobranstvo se sastoji od desetak disciplina u
snove!
1/2014
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Vijesti... vijesti... vijesti...

Riječ predsjednika
Dragi studenti i studentice, izrazito mi je drago u ime
Studentskog zbora Veleučilišta Velika Gorica pozdraviti vas i
zaželjeti vam puno uspjeha u studiranju na Veleučilištu. Kao
Studentski zbor, želimo vam olakšati snalaženje na našem
Veleučilištu te samo studiranje. Vi kao studenti, unutar svakog pojedinog smjera birate predstavnika, koji vas zastupa
u Studentskom zboru. Izabrani predstavnici, čine Studentski zbor te tako sudjelujemo u tijelima Uprave Veleučilišta
te štitimo vaša prava i promičemo vaše interese na razini
Veleučilišta i države, u Vijeću studenta veleučilišta i visokih
škola Republike Hrvatske. Osim „ozbiljnih“ tema, radimo i
na mnogim vannastavnim aktivnostima, nekim humanitarnog karaktera, kako bismo pomogli ljudima u nevolji, a
i nekim zabavnim, kako bismo zajedno s vama, na trenutak
zaboravili na silne obaveze i učenje. Tijekom svog studiranja
uvjerio sam se kako nisam pogriješio odabravši studirati
na Veleučilištu Velika Gorica. Još jednom, želim vam svima
uspješno studiranje na Veleučilištu Velika Gorica!
Mihael Đevenica,
predsjednik Studentskog zbora VVG-a

Studentski zbor VVG-a
član Vijeća studenta

Studentski zbor Veleučilšta Velika Gorica član je Vijeća
studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske.
Kako je Vijeće koordinativno tijelo i zastupa sve studente
veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj, tako zastupa i studente Veleučilišta Velika Gorica. Kako se sjednice Vijeća
održavaju jednom mjesečno na drugom veleučilištu, tako se u rujnu 2013. godine sjednica održala na našem
Veleučilištu. Tom prilikom članovima Vijeća su se obratili
pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju Alen Stranjik, mag. aeronaut. i pročelnik studija Krizni menagement prof. dr. sc. Branko Mihaljević, koji su uz kratku prezentaciju povijesti i rada VVG-a predstavnicima pokazali
nove prostore (koji su tada još bili u izgradnji).

28

Terenska nastava, humanita

Što smo
U protekloj akademskoj godini, Studentski zbor
Veleučilišta Velika Gorica i studenti svih smjerova, radili
su na mnogo projekata, koji su bili zabavno – humanitarno – edukativni. Uz Brucošijadu u studenome i
Studentskom partyu u ožujku, odrađene su i neke
humanitarne akcije... Edukativni projekti su se
održavali na terenskoj nastavi na svim studijima. U
suradnji Uprave Veleučilišta i Studentskog zbora,
Veleučilište se promoviralo i na nekoliko sajmova i
manifestacija - Smotra sveučilišta, Forum struke 2014. i
sajam Protecta. Studentski zbor je s Vijećem studenata
veleučilišta i visokih škola RH radio i na projektima
vezanim za poboljšanje studentskog standarda, vodio
pregovore u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i
sporta, Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, gdje se
raspravljalo o važnim temama za sve studente.

Studenti Očne optike na
Svjetskom danu zdravlja
Zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar i ove je
godine nizom aktivnosti u travnju obilježio Svjetski dan
zdravlja. Obzirom da Veleučilište Velika Gorica sa Zavodom ima odličnu suradnju, na javnozdravstvenom događanju na zagrebačkom Cvjetnom trgu sudjelovali su i
studenti studija Očna optika, koji su zainteresiranim građanima mjerili oštrinu vidu, te im ukazali na mogućnost
korekcije vidne oštrine uz pomoć pomagala za vid.

Bili smo i na Ribnjaku…..
Povodom Dana Zdravstvenog veleučilišta u zagrebačkom parku Ribnjak organizirano je druženje i zdravi obrok

Gaudeamus

arne akcije, promocije, druženja…

sve radili?
te niz aktivnosti, pa su studenti studija Očne optike bili na
usluzi brojnim Zagrepčanima koji su željeli izmjeriti svoju
oštrinu vida.

Naši studenti u poplavama u
Čičkoj Poljani

javnosti da i u ovom gradu žive ljudi kojima je potrebna
naša pomoć.

Sajam
Protecta

Preuzeti hranu i vodu u prostorima Crvenog križa, prevesti na poplavljena područja u Čičkoj Poljani i pomoći
da se potrepštine dopreme ljudima čije su kuće u vodenom okruženju, bio je svake pohvale vrijedan pothvat
naših studenata, koji su se pridružili jednoj od akcija pakiranja i dostave paketa humanitarne pomoći ljudima na
najugroženijem dijelu Velike Gorice, u vrijeme poplava.

Svjesni važnost
područja kriznog upravljanja
u prirodnim i
drugim katastrofama u kojima su ugroženi
ljudski životi i materijalna dobra, internet portal VG danas,
organizirao je prvi sajam vozila i opreme iz područja vatrogastva, civilne zaštite, kriznog upravljanja i prateće industrije. Uz Grad Veliku Goricu i Turističku zajednicu, pokrovitelj
sajma Protecta bilo je i Veleučilište Velika Gorica.

U razgovoru sa sabornicima …

Pobjednici humanitarnog turnira

Studenti Veleučilišta Velika Gorica osvojili su zlatni pehar na humanitarnom turniru, održanom na bazenima
u Utrinama, na kojemu su se prikupljala sredstva za SOS
Dječje selo Lekenik. Naši dečki, studenti studija Održavanje računalnih sustava, nastupili su u ekipi koju su nazvali “Bili tići”, a u sastavu su bili: Robert Medved, Matija
Benedik, Domagoj Mrvčić, Vladimir Brezec, Ivan Matišić,
Nikola Robinščak i Šime Mikecin....sve studenti 2. godine
ORS-a. Čestitamo!

200 krafni za pučku kuhinju

Odredište terenske nastave za studente Upravljanja u kriznim uvjetima bilo je reciklažno dvorište u Zagrebu, gdje
su se upoznali s jednim od načina zbrinjavanja otpada. U
sklopu terenske nastave, studenti su posjetili i Hrvatski sabor te se susreli sa saborskim zastupnicima Vesnom Škare Ožbolt, Peđom Grbinom, Ivanom Šukerom i Brankom
Vukušićem. Nakon posjeta Saboru studenti su se uputili
prema Hrvatskom prirodoslovnom muzeju.

Na Tjednu zdravlja…
U sklopu Tjedna zdravlja u Velikoj Gorici građani su mogli
besplatno izmjeriti oštrinu vida, koje su, uz pomoć djelatnika Doma zdravlja, provodili studenti Očne optike.

Kuna za krafnu, naziv je humanitarne akcije kojom se donacijama prikupljao novac za kupnju krafni za korisnike
velikogoričke pučke kuhinje. Kuna po kuna i prikupljeno
je dovoljno sredstava za kupnju 200-tinjak pokladnih slastica. Tako je i naše Veleučilište pridonijelo senzibiliziranju
1/2014
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Dan mimoza-prikupili 12 tisuća
kuna
Drugi Dan mimoza-dan prevencije
raka
maternice u Velikoj Gorici završio je uspješno
– humanitarnom akcijom
prodaje mimoza
prikupljeno je oko 12 tisuća kuna. U prodaju na Tržnom centru i
ispred Pučkog otvorenog učilišta, uz profesore i studente
Veleučilišta, uključili su se i poznati Velikogoričani.

Forum
struke
Na Forumu struke,
održanom sredinom travnja u zagrebačkoj Ciboni,
Veleučilište Velika
Gorica predstavilo
je svoje studijske programe zainteresiranim srednjoškolcima, koji su doznali koja znanja dobivaju i kolike su mogućnosti zapošljavanja u struci nakon završetka odabranog studija na VVG-u.

”EU CROMODEX
2014”
U organizaciji Državne uprave
za zaštitu i spašavanje u ožujku
je održana terenska vježba “EU
CROMODEX 2014”, na kojoj je
sudjelovalo 25 studenata studija Upravljanje u kriznim uvjetima. Scenarij vježbe temeljen je na katastrofalnim poplavama koje su pogodile
područje Zagrebačke županije (Rakitje, Velika Gorica).)
Vježba je trajala neprekidno 48 sati na lokacijama u Rakitju, Lučkom i na velikogoričkom jezeru Čiče.

Prva
pomoć
spašava život
Gradsko društvo Crvenog
križa Velika
Gorica provelo je pokaznu vježbu pod motom „Prva pomoć spašava
život“. Na vježbi održanoj u Parku dr. Franje Tuđmana sudjelovali su i studenti Veleučilišta Velika Gorica.

Promocije studenata
Veleučilišta Velika Gorica

U velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta sredinom
siječnja održane su svečane promocije naših studenata.
Promovirani su studenti preddiplomskih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija. Ponosni smo što je još jedna
generacija studenata završila školovanje na Veleučilištu
Velika Gorica i vjerujemo da će im stečena znanja pomoći u daljnjem radu i proﬁliranju u stručnjake iz područja
struke za koju su se obrazovali. Čestitamo!

Party u Hemingwayu
Sredinom ožujka u zagrebačkom klubu Hemingway odrVelika Gorica. Zabava je
žan je party Veleučilišta
Veleu
bila odlična,
odlič a fotograﬁje govore više od
tisuću
riječi….
tis

Studenti
nti
optomemetrije i u
Lovranu
u
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Studenti stu-dija Očna optika boravili
su dva dana
u studentskom i učeničkom domu u Lovranu gdje suu
mjerili oštrinu vida. Tijekom svoga boravka napravili su
120 mjerenja vidne oštrine.
Gaudeamus

Dok smo slobodni sanjati, sanjat ćemo da smo slobodni…
BISERI STUDENATA

Jeste li znali ?

Bez indeksa - ništa

Kolegica je imala neke obveze u referadi, kao i 20-ak
ostalih studenata koji su čekali pred vratima. Žurilo joj se,
samo zbog toga došla je iz Zagreba u Veliku Goricu i nije
bila baš najsretnija osoba na svijetu kad je vidjela koliki
je red. Ali, što se mora, mora se. Radno vrijeme bližilo se
kraju, ipak, strpljivo je čekala i već pred ulaznim vratima,
nakon nekih 40-tak minuta ustanovila je da sa sobom nije
ponijela Indeks. Napomena: kolegica nije plavuša…
Studiranje i učenje

Razgovaraju dva studenta o nedostatku vremena, brzom
tempu života, pa jedan od njih u žaru kaže:..."kužiš, frende…nemre se učit i studirat !"…

August Šenoa turopoljski je zet. Upravo u Velikoj Gorici Šenoa je upoznao Slavu pl. Ištvanić, kojom
se 30. lipnja 1868. godine oženio u crkvi Navještenja
Blažene Djevice Marije (u blizini VVG-a). Inspiraciju za
svoja djela Turopoljski top, Diogeneš i Mladi gospodin
pronašao je upravo u Turopolju. I njegov sin Branko
često je ovdje boravio, kod djeda Đure pl. Ištvanića,
nedaleko crkve u ulici koja danas nosi Šenoino ime.
Mladi je Šenoa lijepu Slavu upoznao na balu u
tadašnjem svratištu Biela ruža, na čijem se mjestu i
danas nalazi istoimeni hotel (nekoliko metara od našeg Veleučilišta).

Kako ohrabriti kolegu…

Ne može se reći da si loš student sve dok ti kolegica iz
prve godine ne postane asistent na drugoj!

Palac gore/palac dolje
... za interakciju profesora i studenata !
... za opuštenu, ugodnu atmosferu "dnevnog boravka" u našem kaﬁću !

Od jeseni studentski gablec

Za nove predavaonice ...

Izdavač:
Veleučilište Velika Gorica,
Zagrebačka ulica 5, 10 410 Velika Gorica
e-mail: info@vvg.hr
tel: 01 6222 501
fax: 01 6251 301
www.vvg.hr
www.facebook.com/veleucilistevg
1/2014

... za „nepogrešive“ profesore koji predaju ex cathedra
... za studentsku menzu…

Ljetna škola
Ljetna škola za 22 studenta našeg Veleučilišta (studij Upravljanje u kriznim
uvjetima) počinje 18., a završava 28. srpnja.
Veleučilište Velika Gorica, u suradnji s Hrvatskim registrom brodova, organizira i tečajj za interne auditore sustava upravljanja kvalitetom, koji će
pohađati svi sudionici ovogodišnje Ljetne škole.
Studenti će biti smješteni u Zadru - Kampus Sveučilišta, a u sklopu teorijske i praktične nastave studenti će posjetiti i neke javne ustanove, poput
Javne vatrogasne postrojbe, Zračne luke Zadar, Hrvatske gorske službe
spašavanja (područni ured Zadar) i druge.
Polazak je 18. srpnja (petak) u 7 sati ujutro ispred zgrade Veleučilišta.

Informativni list Veleučilišta Velika Gorica
Za izdavača:
Ivan Toth
Glavni urednik:
Alen Stranjik
Zamjenica glavnog urednika
i izvršna urednica:
Ana Mirenić

Novinari:
Ante Bunoza, Danijela Sekulić,
Mihael Đevenica, Tomislav Hubak
Graﬁčko oblikovanje: VBS

Kontakt uredništva: ana.mirenic@vvg.hr
Tisak: Kolumna d.o.o.
Naklada: 1 000 primjeraka

Copyright:
Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska

Veleučilište
je sa susjednim restoranom Grof
pronašlo rješenje kojem
će pomoći
svima vama,
našim studentima, da po povoljnim cijenama kupite studentske gablece. Na raspolaganju će vam biti dva menija dnevno, uslužno
osoblje te otvoreni i zatvoreni prostor restorana gdje ćete
moći pronaći predah od svojih obaveza uz dobru i jeftinu
hranu (a uz to i samo nekoliko koraka od zgrade Veleučilišta).
To je samo prvi korak prema realizaciji cilja, a to je prehrana za
naše studente i u Velikoj Gorici sa studentskim x-icama. Vjerujemo da ćete palac dolje uskoro okrenuti prema gore.
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kreirajte i vi

pozivamo vas da se pridružite kreiranju
sadržaja i izradi našeg zajedničkog Informativnog lista Veleučilišta Velika Gorica
- Gaudeamus. Možda baš u vama leži neotkriveni novinarski ili fotografski talent,
no, možete nam se pridružiti i bez toga….
dovoljna je vaša dobra volja da na bilo
koji način pomognete i postanete dio redakcije i tima.
Vaš doprinos može biti u pisanju
tekstova neke vama bliske tematike, fotograﬁranju, ali doprinijeti možete i nekom
dobrom idejom ili savjetom. U svakom
slučaju, želimo da naše zajedničke novine
budu djelo zajedničkog rada Veleučilišta i
njegovih studenata.
Sva vaša pitanja vezana za suradnju na studentskim novinama, kao
i vaše bilješke, fotograﬁje ili prijedloge, možete poslati na e-mail adresu:
ana.mirenic@vvg.hr.

