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VELEUČILIŠTA VELIKA GORICA

Podigli smo zelenu zastavu
BESPLATNI PRIMJERAK

Drage studentice i studenti,
Završavamo još jednu akademsku godinu i vjerujem
da ćete uspješno položiti sve svoje ispite.
S druge strane, mi se trudimo osigurati vam što bolje
uvjete stalnim osluškivanjem potreba i zahtijeva, kako
vaših, tako i našega okruženja. Vjerujem da u tome i uspijevamo. Naime, Veleučilište Velika Gorica prošlo je postupak
vanjske prosudbe sustava osiguravanja kvalitete visokih
učilišta prema ESG-u (Europskim smjernicama za osiguravanje kvalitete) te zadovoljilo sve uvjete za dobivanje certifikata za učinkovit, razvijen i financijski ustrojen sustav osiguravanja kvalitete.
U svibnju smo dobili certifikat Međunarodne eko
škole pa od sada na jarbolu ispred Veleučilišta vijori i
zelena zastava.

Podigli smo zelenu zastavu

4
Europsko sigurnosno okruženje i izazovi

4

Uspjeh konferencija u Splitu

11

Međunarodni certifikat
kvalitete Veleučilištu

14

Podigli smo zelenu zastavu

16

Električni bicikl...
...

Iza nas su i vrlo uspješno odrađene čak tri međunarodne konferencije – Dani kriznog upravljanja, koju smo organizirali devetu godinu za redom, potom optometrijska
konferencija srednje i jugoistočne Europe koju inače organiziramo
svake dvije godine i napokon konferencija posvećena europskom
projektu RECIPE, koji radimo zajedno s Državnom upravom
za zaštitu i spašavanje te partnerima iz Švedske i Srbije.
I u ovom broju Gaudeamusa su, naravno, prilozi s vaše
terenske nastave i izleta.
Na kraju želim čestitati našem Studentskom zboru na
izboru novog vodstva. Vjerujem da će mnogi od vas pronaći svoj interes, učlaniti se i tako pridonijeti kvaliteti studiranja na VVG-u.
Još jednom, želim svima uspjeh na ispitnim rokovima,
a onima koji su završili svoje studiranje želim uspjeh u pronalasku posla. Vjerujem
rujeem da ćete svoja znanja, kkoja ste, među
ostalim, stekli i naa Veleučilištu
najbolje
Veleučilištu Velika
V lika Gorica,
Ve
a znati
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Bertrand Arthur William Russell
(Trelleck, 1872. - Penrhyndeudraeth 1970.)

engleski filozof, matematičar, logičar, povjesničar i
društveni reformator.
Na Trinity Collegeu u Cambridgeu studirao je filozofiju
i matematiku, gdje po završetku studija 1895. počinje
sveučilišnu karijeru, ali je1916. udaljen zbog borbene
proturatne agitacije, a 1918. je iz istog razloga zatvoren
na šest mjeseci. Potomak je ugledne plemićke obitelji,
ali ubrzo i sam stječe glas slobodnog mislioca, pacifista,
kritičara građanskog morala i borca za ljudsku jednakost.
Nobelovu nagradu za književnost dobio je 1950
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DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

Uspjeh konferencija
U organizaciji Veleučilišta Velika Gorica u Splitu su završile međunarodne znanstveno struče
konferencije Dani kriznog upravljanja i Optometrijska konferencija srednje i jugoistočne
Europe te međunarodna konferencija RECIPE 2015, koju je Veleučilište organiziralo zajedno s
Državnom upravom za zaštitu i spašavanje.
Sve konferencije prošle su iznimno uspješno s velikim brojem sudionika. Naglasak ovogodišnje konferencije Dani kriznog upravljanja
bio je na sigurnosnom okruženju i izazovima s kojima se danas
susreće Europa. Na konferenciji
je bilo više od stotinu radova iz
14 europskih zemalja i SAD-a.
OCCSEE 2016 i ove je godine
opravdao svoje postojanje.
Naime, Optometrijska konferencija okupila je oko 370 uzvanika
iz 23 zemlje Europe i svijeta.
Naglasak ovogodišnje
OCCSEE2016 konferencije bio je
na poboljšanju međusobne suradnje optičara, optometrista i
oftalmologa s ciljem pružanja
kvalitetnije i brže usluge do
višeg standarda i komfora vida.

Europsko sigurnosno okruženje i izazovi
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Gaudeamus

DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

u Splitu
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Gaudeamus

DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

Optometrijska struka
traži zasluženo mjesto u društvu
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DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

Predstavnici sponzora Nives Šeremet (Essilor) i David van
der Klooster (Topcon) obratili su se uzvanicima na svečanom otvorenju i pohvalili odličnu organizaciju konferencije.
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Gaudeamus

DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

Veleučilište Velika Gorica zahvaljuje svima koji su
na bilo koji način pridonijeli u organizaciji konferencija,nastavnicima i studentima,
kao i svim sudionicima i sponzorima konferencija.

dr. sc. Ettore Tamajo, jedan od
moderatora na konferenciji…
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DKU, OCCSEE, RECIPE – Split

Meunarodna konferencija
RECIPE 2015
Europski projekt RECIPE (Resilience of Critical
Infrastructure Protection in Europe) na konferenciji
su predstavili ravnatelj DUZS-a dr. sc. Jadran Perinić,
dekan Veleučilišta Velika Gorica dr. sc. Ivan Toth te
voditelji projekta: ispred DUZS-a dr. sc. Robert Mikac i
ispred Veleučilišta Alen Stranjik, pomoćnik dekana za
međunarodnu suradnju. Na otvorenju konferencije
bili su pomoćnik ministra unutarnjih poslova Davor
Blažević, kao i zamjenik splitskog gradonačelnika
Goran Kovačić, koji su pozdravili uzvanike i sudionike
konferencije.
Podsjetimo da je projekt RECIPE započeo 1. siječnja

2015. godine, s predviđenim završetkom 30. lipnja 2016.
godine (www.recipe2015.eu). Financira ga Europska
komisija, Glavna uprava za humanitarnu pomoć i civilnu
zaštitu kroz Financijski instrument za civilnu zaštitu. Svrha
projekta RECIPE 2015 je omogućiti uspostavu platforme za razmjenu iskustava i najboljih praksi između stručnjaka i država koje se nalaze na različitim razinama u zaštiti kritičnih infrastruktura.
Uz Državnu upravu za zaštitu i spašavanje te
Veleučilište Velika Gorica u projektu sudjeluju Fakultet
bezbednosti Sveučilišta u Beogradu iz Srbije i
Agencija za hitne situacije iz Kraljevine Švedske

VVG na HRT-u
Povodom održavanja međunarodnih konferencija
Dani kriznog upravljanja (DKU), III. optometrijske konferencije srednje i jugoistočne Europe (OCCSEE) i RECIPE-a
predstavnici Veleučilišta gostovali su u emisiji Dobro jutro
Hrvatska Hrvatske radiotelevizije. U studiju su gostovali
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pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju i koordinator studija očne optike Alen Stranjik i dr.sc. Rajko Pokupec,
dr. med., oftalmolog, profesor na studiju očne optike.
Uživo u emisiju iz Splita se javio dekan Veleučilišta
dr. sc. Ivan Toth.

Gaudeamus

Međunarodna suradnja

Meunarodni
certifikat
kvalitete
Veleučilištu
Veleuč
Veleučilište
je završilo petogodišnji
ciklus razvoja sustava kvalitete te
steklo međunarodni certifikat za
učin
učinkovit, razvijen i funkcionalno
ust
ustrojen sustav osiguranja kvalite
litete u obrazovanju, temeljen
na Standardima i smjernicama
zza osiguravanje kvalitete u
eeuropskom prostoru visokog
obrazovanja.
Rezultat je to dugotrajnog i upornog rada
ssvih nas.

←

Iz Zaključka Povjerenstv
Povjerenstva za vanjsku prosudbu:

Sastanak u Milanu

U Milanu je sredinom svibnja održana radionica
poplave koju je izazvao tajfun 2001. godine. Ova priprojektnih partnera EU-CIRCLE projekta. Uz prisutne
rodna katastrofa prouzročila je u Taipeiu na Taiwanu
projektne partnere iz svih zemalja sudionica projekta,
šest mjeseci prekida rada podzemne željeznice. U ovoj
na radionici su sudjelovali i
nesrreći, na sreću, nije bilo ljudKonačni rezultat EU-CIRCLE projekta trepredstavnici vlasnika odnosno
skih žrtava, ali je financijska
bao bi, između ostalog, ponuditi softver- šteta Radionica u Milanu organiziupravitelja kritičnih infrastrusko rješenje za simulaciju ovakvih nežektura iz europskih zemalja, ali i s
rana je u suradnji s buduljenih
događaja
nastalih
kao
posljedica
Taiwana. Gosti s Taiwana prećim krajnjim korisnicima rezultata
klimatskih promjena na zemlji.
nijeli su vlastita iskustva velike
projekta EU-CIRCLE-a.
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Sukladno Odluci o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnim kvotama za
upis studenata u prvi semestar preddiplomskih stručnih studija akademske godine
2016./2017. upisi u novu akademsku godinu odvijat će se u tri upisna ciklusa izravno
preko Veleučilišta.
Termini razredbenih postupaka izravno preko Veleučilišta Velika Gorica
za upis u akademskoj godini 2016./2017. su sljedeći:
Upisni ciklus

Prijam prijava

Objava rezultata

Upis pristupnika

Lipanjski

10. svibnja
do24. lipnja 2016.

28. lipnja 2016.

od 30. lipnja
do 8. srpnja 2016.

Srpanjski

od 11. srpnja
do 19. srpnja 2016.

21. srpnja 2016.

od 25. srpnja
do 29. srpnja 2016.

Rujanski

od 29. kolovoza
do 13. rujna 2016.

15. rujna 2016.

od 19. rujna
do 24. rujna 2016.

Osim razredbenog postupka izravno putem Veleučilišta jedan razredbeni postupak
odvijat će se preko Središnjeg prijavnog ureda uz suradnju Veleučilišta. Termini razredbenog postupka izravno preko Središnjeg prijavnog ureda i upis na Veleučilište Velika
Gorica u akademskoj godini 2016./2017. su sljedeći:
n polaganje ispita putem SPU sukladno rokovima u Kalendaru Državne mature i ispita
državne mature,
n objava konačnih rang lista od strane SPU 18. srpnja 2016.,
n upis pristupnika na Veleučilište od 19. srpnja 2016. do 23. srpnja 2016.

Ukupne upisne kvote za redovne i izvanredne preddiplomske stručne studije
za sva četiri ciklusa su:
Red.
broj

Naziv
preddiplomskog stručnog studija

Ukupna upisna kvota
Redovni
studij

Izvanredni
studij

1.

Očna optika

35

25

2.

Upravljanje u kriznim uvjetima

90

90

3.

Održavanje motornih vozila

40

20

4.

Održavanje zrakoplova

40

20

5.

Održavanje računalnih sustava

90

60

Za upis na specijalističke diplomske stručne studije Informacijski sustavi, Krizni menadžment i Upravljanje logističkim sustavima i procesima provodit će se dva upisna ciklusa, u srpnju i u rujnu.
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Gaudeamus

razredbeni postupak u srpnju:
n Predaja prijave i dokumenata: od 10. svibnja do 19. srpnja 2016.
n Objava rezultata: 21. srpnja 2016.
n Upisi: od 25. srpnja do 29. srpnja 2016.

razredbeni postupak u rujnu:
n Predaja prijave i dokumenata: od 29. kolovoza do 13. rujna 2016.
n Objava rezultata: 15. rujna 2016.
n Upisi: od 19. rujna do 24. rujna 2016.

Pravo prijave na razredbeni postupak za upis na jedan od specijalističkih diplomskih
stručnih studija imaju osobe koje su završile preddiplomski stručni studij na Veleučilištu
Velika Gorica ili jednakovrijedno visokoškolsko ili sveučilišno obrazovanje u zemlji i inozemstvu i stekle najmanje 180 ECTS bodova.
Pregled slobodnih mjesta na specijalističkim diplomskim stručnim studijima:
Slobodna mjesta

Naziv specijalističkog diplomskog
stručnog studija

Redovni

Izvanredni

Informacijski sustavi (120 ECTS)

30

30

Krizni menadžment (120 ECTS)

40

40

Upravljanje logističkim sustavima
i procesima (120 ECTS)

30

30

Nakon provedenog razredbenog postupka, kandidati koji će ostvariti pravo upisa
dužni su pristupiti upisu u propisanom roku a za upis je potrebno sljedeće:
n tri fotografije 4×6 cm (za indeks)
n uplatiti upisne troškove u iznosu 350,00 kn
n uplatiti prvu ratu školarine (ponuda se podiže kod upisa u studentskoj službi)
n donijeti kopiranu uplatnicu i original na uvid
n potvrdu poslodavca o plaćanju školarine (ukoliko školarinu plaća pravna osoba u
kojoj je pristupnik zaposlen).

Kandidati svoje prijave i dokumentaciju za upis predaju u Studentsku referadu Veleučilišta koja je otvorena radnim danima od 10:00 do 18:00 sati a subotom od 8:30 do 12:30
sati. Također, sve ostale informacije o upisima i studiranju na Veleučilištu budući studenti
mogu dobiti osobno u Studentskoj referadi, poslati svoj upit na e-mail adresu: info@vvg.hr
ili nas kontaktirati na brojeve telefona 01/6222-501 i 01/7897-651.

S obzirom da se za vrijeme upisa u novu akademsku godinu očekuje veći broj novih
studenta u Studentskoj referadi, nove studente kao i one koji već studiraju na Veleučilištu
molimo za malo strpljenja prilikom dolaska u Studentsku referadu.

10 410 Velika Gorica, Zagrebačka 5, tel: 01/62 22 501, fax: 01/62 501 301, e-mail: info@vvg.hr, http://www.vvg.hr
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VVG - Dan otvorenih vrata

Podigli smo zelenu zastavu
U sklopu Dana otvorenih vrata na VVG-u
je podignuta zelena zastava,
simbol ekološke osviještenosti.

Veleučilište Velika Gorica od sada ima zelenu zastavu koju je u svibnju dobilo zajedno s certifikatom
Međunarodne eko škole. Zelenu zastavu podigao je
gradonačelnik Grada Velike Gorice, kuma zastave, uz
pomoć predsjednika Udruge Lijepa Naša doc. dr. sc. Ante
Kutle, prodekana za nastavnu djelatnost dr.sc. Ivana Nađa
i koordinatorice Eko škole doc. dr. sc. Sanje Kalambure.
Vjerujemo da smo zelenu zastavu dobili zasluženo, obzirom da je Veleučilište napravilo niz projekata kako bi se
pridružilo zajednici odabranih. U dvorištu je naš mali
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ponos – eko vrt, dok se u novoj zgradi nalazi eko kutak,
u čemu su nam sponzori tvrtke KOVA d.o.o. i Regeneracija
Zabok. Status Međunarodne Eko-škole Veleučilištu je,
kao i još deset ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem, dodijelila međunarodna koordinacija za Ekoškole, a na prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za
odgoj i obrazovanje za okoliš.
Podizanje zelene zastave organizirano je u sklopu Dana otvorenih vrata VVG-a. Izlagale su sve naše
službe, odjeli i odsjeci VVG-a (Referada, Studentski
zbor, Gaudeamus, Knjižnica, Odsjek kvalitete, Erasmus
te gostujući štand tvrtke KOVA d.o.o. Našim je studentima i svima ostalima ponuđena promotivnu prodaja

Gaudeamus

knjiga – izdanja VVG-a kao i majica s logom VVG-a.
Uzvanike i djelatnike Veleučilišta zabavljao je izvrsni
Saturnus band. Zahvaljujemo svim našim studentima
koji su pomogli u organizaciji i realizaciji Dana otvorenih
vrata, a posebno našem novoizabranom Studentskom
zboru.

Status eko-škole
Na svečanoj podjeli certifikata Međunarodne eko škole,
održanom u dvorani Gastro Globusa na Zagrebačkom velesajmu, Veleučilište se pridružilo paleti odgojnoobrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj koje svojom
8/2016

ekološkom osviješćenošću zasluženo pripadaju eko-zajednici.
Certifikat je u društvu pomoćnice dekana za kvalitetu doc. dr. sc. Sanje Kalambure
i prodekana za nastavu dr. sc. Ivana Nađa primio dekan
Veleučilišta dr. sc. Ivan Toth.
Status Međunarodne Eko-škole Veleučilištu je, kao i
još deset ustanova koje se bave odgojem i obrazovanjem,
dodijelila međunarodna koordinacija za Eko-škole, a na
prijedlog Hrvatskog povjerenstva Zaklade za odgoj i obrazovanje za okoliš.
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Zanimljivosti

Električni bicikl

Mnogi su bicikl željeli isprobati, ali je malo onih
kojima je to i uspjelo

Naši su studenti za zanimanjem dočekali električni
bicikl Greyp G12S, kojega je u dvorište našeg Veleučilišta
dostavila tvrtka Rimac Automobili.
Maksimalna brzina mu je 70 kilometara na sat,
doseg je 120 kilometara, ima tri moda, najveća dostupna
snaga je 12 kilovata, treba mu sat i pol da se napuni, a
težak je 49 kilograma – oklopi su izrađeni od karbona.
Sve detalje o ovom čudu na dva kotača, s karakteristikama bicikla i super brzoga motora, studentima je
ispričao Dominik Vrbanac iz tvrtke Greyp Bikes, koji je
odgovarao na njihova brojna pitanja.
Ono što je posebno bitno je da je ovaj bicikl stopostotni hrvatski proizvod. -Kod nas za sada ima desetak
primjeraka, a u svijetu oko stotinu. Radi se uglavnom o
personaliziranim narudžbama, a ima ih gotovo na svim
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kontinentima. Imamo slučajeve gdje se mnogi policijski
odjeli odlučuju za naše bicikle. Tako imamo šest bicikala
u Monako Police Departmentu, zatim u Južnoafričkoj
Republici, policija koristi naše bicikle i u Kolumbiji, a ima
ih i vojska Abu Dhabija-ispričao je Vrbanac. Izrada bicikla
traje oko tri tjedna. Bicikl se otključava na otisak prsta,
pamti do 50 korisnika, a može se programirati da svaki
prst otključava drugi mod. Početna cijena mu je „samo“ 8
300 eura (bez PDV-a).
Zahvaljujemo tvrtki Rimac Automobili kao i tvrtki
Greyp Bikes iz Svete Nedelje na iznimno uspješnom
i nezaboravnom danu, prije svega, za naše studente.
Dario Antolović, magistar inženjer ugradbenih računalnih sustava tvrtke Rimac Automobili održao je
javnu tribinu pod nazivom Nove tehnologije Rimac suGaudeamus

koji se otključava otiskom prsta

Tin, Zvonimir i Karlo
Trojica naših studenata, Tin, Zvonimir i Karlo, dali su izjave za HTV,
čije su kamere došle zabilježiti dan s električnim biciklom na VVG-u.

perbrzih električnih automobila.
Studenti su sa zanimanjem odslušali predavanje o razvoju tvrtke Rimac, ali i općenito o razvoju
industrije električnih automobila
u Hrvatskoj. Koliko je našim studentima, posebno onima koji su
na studiju održavanje vozila ili
logistike, govori i činjenica da je
nakon predavanja bilo niz pitanja
za našega gosta iz Rimac Automobila.
Na kraju predavanja inženjeru Antoloviću zahvalio je pročelnik spomenutih studija dr. sc.
Dinko Mikulić.
Inače, uz studente na predavanju su bili i naši nastavnici
kao i dekan Veleučilišta dr. sc. Ivan
Toth, prodekan za nastavu dr. sc.
Ivan Nađ te pomoćnica dekana
za kvalitetu doc. dr. sc. Sanja Kalambura.
8/2016
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Međunarodna suradnja

Prof. Aburizaiz iz Saudijske Arabije u posjetu VVG-u
Veleučilište Velika Gorica posjetio je
krajem svibnja 2016. prof.dr.sc. Asad S.
Aburizaiza s Kraljevskog sveučilišta -King
Abdulaziz University iz grada Jeddah,
Sudijska Arabija.

Profesor Aburizaiza je suradnik doc. dr. sc.
Sanje Kalambure te na svom Sveučilištu predaje
predmete iz područja gospodarenja otpadom.
Ove godine profesor Abdulaziz je bio član
Znanstvenog odbora konferencije Dani kriznog
upravljanja te se ovom prilikom zahvalio dekanu
dr. sc. Ivanu Tothu na sudjelovanju u ovako značajnoj konferenciji. Tijekom posjeta razgovaralo
se o problemima zbrinjavanja otpada i organizaciji kampova za izbjeglice te je iskazan velik
interes za suradnju na pitanjima vezanim uz
studije upravljanja u kriznim uvjetima kao i kriznom menadžmentu, kao i na nadolazećoj ljetnoj školi koja će se održati u Sarajevu.

King Abdulaziz University kraljevsko je sveučilište, osnovano je 1967. godine i ima više od 37 tisuća studenata.
King Abdulaziz Sveučilište je javno visoko učilište koje se nalazi u obalnom gradu Jeddah, U skladu s tradicionalnom islamskom kulturom,Sveučilište nudi dva zasebna kampusa - muški i ženski. Svaki kampus ima svoje rekreacijske i sportske objekte, kulturne centre, domove,
knjižnice i blagovaonice. King Abdulaziz Sveučilište nudi niz dodiplomskih studija u području zdravstva, humanističkih znanosti, umjetnosti,
zrakoplovstva, inženjerstva, kao i diplomske programe iz područja medicine, stomatologije i meteorologije.

Potpisan sporazum o suradnji s makedonskim Sveučilištem
Veleučilište Velika Gorica potpisalo je sporazum o
suradnji sa Sveučilištem „Sv. Kliment Ohridski“ u Republici
Makedoniji. Sklopljeni sporazum odnosi se na stručnu,
znanstvenu i nastavnu suradnju između dviju visokoobrazovnih ustanova. Osnovni cilj ovakvog sporazuma je
poticanje formalizacija akademske suradnje, stručnog i
znanstveno-istraživačkog rada, poboljšanje studentskog
standarda te promicanje kvalitete visokoškolskog obrazovanja
Sporazum su potpisali dekan Veleučilišta Velika
Gorica dr. sc. Ivan Toth i prof. dr. Svetlana Nikolovska.
Uz ovaj, potpisan je i sporazum o Erasmus suradnji između makedonskog Sveučilišta i VVG-a.
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Međunarodna suradnja

Sastanak u Brnu o razvoju optometrijske struke

Podrška
Masarykovog sveučilišta
Na Medicinskom fakultetu Masarykovog sveučilišta
u Brnu, Češka Republika, održan je sastanak između
predstavnika Veleučilišta Velika Gorica i predstavnika studija optometrije na čelu s oftalmologom docentom
Svatoplukom Synekom. Ispred Veleučilišta Velika Gorica
na sastanku je sudjelovao pomoćnik dekana za međunarodnu suradnju Alen Stranjik mag.ing.aeronaut., a razgo-

Medicinski fakultet Masarykovog sveučilišta u Brnu
je od početka osnivanja studija optometrije u
Republici Hrvatskoj partnerska institucija koja je podržala osnivanje ovog studija na Veleučilištu Velika
Gorica i time omogućila njegov razvoj.
varalo se o dosadašnjoj zajedničkoj suradnji na području
optometrije kao i o daljnjim zajedničkim aktivnostima s
ciljem razvoja optometrijske struke u obje zemlje, ali i u
cijeloj regiji.

Predstavnici poljskog sveučilišta na VVG-u

Novi Erasmus ugovor
Nakon razmjene programa, nadamo se potpisivanju
novoga Erasmus+ ugovora, kojim će se našim studentima i nastavnicima omogućiti odlazak u
Poljsku, ali će i naše Veleučilište moći primati studente iz ovoga dijela Europe.

West Pomeranian University of Tehnology iz grada Szczecin na sjeveru Poljske,
Ludmila Filina Dawidowicz i Zbigniew
Sekulski posjetili su Veleučilište Velika Gorica
kako bi dogovorili buduću Erasmus+ suradnju za mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata u području logistike Poljaci su zainteresirani i za suradnju na
međunarodnim projektima te se razgovaralo o nizu mogućnosti na tom području.Erasmus koordinatorica Marina Črnko, str8/2016

uč. spec. ing. admin. chris., upoznala je goste s poljskog sveučilišta o
programima
Veleučilišta. Na sastanku su bili i naši predavači doc. dr. sc. Ratko
Stanković, dipl. ing. te dr. sc. Dubravko Mačečević, kao i članica
Upravnog vijeća Veleučilišta Irina Kacian Ivetić, mag. ing, struč.
spec.
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Erasmus razmjena

Gošće s portugalskog fakulteta

Susana Paixão i Marta Vasconcelos Pinto s portugalskog fakulteta Escola Superior de Tecnologia
da Saude de Coimbra došle su na
Veleučilište Velika Gorica u sklopu
Erasmus razmjene nastavnog osoblja, i to nakon što su na Veleučilištu
boravila
trojica
studenata s istog fakulteta.
U sklopu svoga boravka profesorice Paixão i
Vasconcelos Pinto koje predaju kolegije u području zdravstvene ekologije, sudjelovale su sa svojim radovima i na
ovogodišnjoj Međunarodnoj konferenciji Dani kriznog
upravljanja.
Susani Paixão ovo nije bio prvi boravak u Hrvatskoj

obzirom da je našu zemlju posjetila već nekoliko puta kao
koordinatorica međunarodne zdravstvene organizacije.
Tijekom Erasmus razmjene i svoga boravka u
Hrvatskoj gošće iz Portugala blisko su surađivale s doc. dr.
sc. Sanjom Kalamburom u okviru predmeta Gospodarenje
otpadom gdje su održale i prigodno predavanje o zdravstvenim aspektima gospodarenja otpadom.

Slovački predavači o iskustvima svoje
zemlje u kriznom menadžmentu
Gosti predavači doc. dr. sc. Andrej Velas, ing.
i dr. sc. Svetlik Jozef, ing. su u sklopu
Erasmus+ programa održali predavanja na
temu praktičnih iskustava kriznog
menadžmenta te snage zaštite i spašavanja
u Slovačkoj.
Predavanje gostiju sa slovačkog fakulteta
(Faculty of Security Engineering, University of Žilina)
bilo je namijenjeno studentima preddiplomskog studija upravljanja u kriznim uvjetima, kojega vodi dr. sc.
Branko Mihaljević.
S predavačima iz Slovačke razgovaralo se i mogućnostima budućih zajedničkih projekata.
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Erasmus razmjena…

Razmjena iskustava
s finskim Sveučilištem Laurea

Erasmus koordinatorica Marina Črnko, struč. spec.
ing. admin. chris., pred., posjetila je krajem
prošloga mjeseca Laurea University of Applied
Sciences u finskom gradu Espoo, Sveučilište s
kojim naše Veleučilište ima potpisan ugovor o
Erasmus suradnji.

8/2016

U sklopu svoga boravka na finskom Sveučilištu Marina
je posjetila i studentske kampuse Leppävaara i Tikkurila na
jugu Finske, u blizini glavnog grada Helsinkija.
U svom jednotjednom boravku na Sveučilištu Laurea
Marina Črnko razmijenila je iskustva i upoznala način rada njihovog odjela zaduženoga za Erasmus i međunarodnu suradnju.
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Erasmus razmjena…

Također, raspravljalo se o mogućem sudjelovanju u
završnom eventu za dolazne studente, kao i o mogućnostima razmjene nastavnika i studenata za studije upravljanja u kriznim uvjetima, održavanja računalnih sustava i
kriznog menadžmenta.

VVG potpisalo je novi ugovor o Erasmus suradnji i to
sa Laurea University of Applied Sciences iz Finske za studije
upravljanja u kriznim uvjetima i održavanja računalnih sustava. No, to je samo jedan od niza novih ugovora koje će VVG
potpisati s brojnim europskim visokoškolskim ustanovama.

Prijavite se za Ljetnu školu u Sarajevu
Dragi studenti,
Prva međunarodna regionalna ljetna škola “Upravljanje kriznim situacijama” održat će se u Sarajevu od
15. do 21. 7. 2016. Svi zainteresirani za pohađanje Prve
međunarodne regionalne ljetne škole “Upravljanje kriznim situacijama” MOGU SE JOŠ PRIJAVITI ZA UPIS.
U nastavku su potrebne informacije o cijeni, kao i
upute za plaćanje.
Cijena Ljetne škole: Ukupna cijena (smještaj, hrana
i prijevoz): 2.500,00 kuna Mogućnost plaćanja na pet
jednakih mjesečnih rata : 1.rata odmah – rezervacija mje-
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sta 2. i 3. rata – do početka ljetne škole 4. i 5. rata – do
30.09.2016.
Upute za plaćanje:
Primatelj: Veleučilište Velika Gorica Zagrebačka 5,
Velika Gorica Broj računa (IBAN) : HR9223400091110122348
Poziv na broj: 27-OIB STUDENTA Opis plaćanja: Ljetna
škola u Sarajevu 2016 – Ime i Prezime (broj rate)
Dodatne informacije možete dobiti od prodekana
za nastavnu djelatnost dr.sc. Ivana Nađ na mail: ivan.
nadj@vvg.hr ili telefon 01 4952121; mob.: 098248873

Gaudeamus

Događanja

Siniša Kovačić održao predavanje o
medijskoj komunikaciji

Na Veleučilištu Velika Gorica jučer je gostujuće
predavanje održao v.d. glavnog ravnatelja Hrvatske
radiotelevizije, voditelj i novinar Siniša Kovačić.
Studenti preddiplomskih stručnih studija slušali su predavanje posvećeno raznim načinima medijske komunikacije.

Posjetili smo Učenički dom M. Jambrišak

Zahvaljujemo svima koji su se odazvali

Studenti stručnog studija
te se nadamo i daljnjoj dobroj budućoj suradnji
Očna optika i stručni suradnik na
na obostrano zadovoljstvo
studiju Kristijan Pili posjetili su početkom svibnja Učenički dom Marije Jambrišak na zagrebačkom Gornjem gradu.
Naime, već treću godinu zaredom, na poziv ovog
učeničkog doma, naši studenti odlaze vršiti mjerenje
vidne oštrine njegovim štićenicama i djelatnicima.
Studenti su uspjeli odraditi više od 30 refrakcija te im
je to koristilo kako bi se još više usavršili u optometrijskoj praksi.
8/2016
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Naši studenti optometrije na Svjetskom danu sporta

Studenti optometrije i ove su godine, u suradnji s
Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Andrija Štampar,
već drugu godinu za redom sudjelovali na obilježavanju
24. Svjetskog dana sporta u ŠRC-u Trnje u Zagrebu.
Četvero studenata optometrije uz pomoć stručnog suradnika Kristijana Pilija vršilo je screeninge na Visiotestu te
mjerenje očnog tlaka na beskontaktnom tonometru.
Veliki interes građana potvrda je sve boljoj osviještenosti
i potrebi brige za vlastiti vid. Nadamo se i daljnjoj uspješnoj suradnji. Vidimo se i sljedeće godine.

Radionica članice našeg
Alumni kluba

U sklopu predmeta Menadžment i poduzetništvo, na Veleučilištu je 24. svibnja održana radionica
pod nazivom Marketinška kampanja. Vida Janeković,
bacc.ing.admin.chris., članica Alumni kluba VVG-a,
upoznala je redovne studente 2. godine studija održavanja računalnih sustava s primjerima uspješnih marketinških kampanja. Studenti su imali priliku upoznati
se s fazama u izradi marketinške kampanje te su se u
grupama i sami okušali u rješavanju jednostavnijih
marketinških zadataka.

24

Besplatno mjerenje
oštrine vida
Zbog velikog interesa građana studenti studija
očne optike pojačali su tijekom svibnja i lipnja mjerenja oštrine vida u našem laboratoriju koji se nalazi
u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo dr. Andrija
Štampar u Zagrebu.
Pozivamo ovom prilikom naše sugrađane da
od jeseni opet dođu na Veleučilište i u laboratoriju
optometrije besplatno izmjere svoju oštrinu vida.
Prijave se primaju na broj telefona 6222 501 ili
na e-mail oco@vvg.

IMATE LI PROBLEMA S VIDOM?
Doite na Veleučilište Velika Gorica
i provjerite svoj vid u laboratoriju optometrije
Prijave na telefon: 01 6222 501
e-mail: oco@vvg.hr.

Gaudeamus

Sa svih strana…

Zajedno i na Floraartu

Naši su studenti, zajedno s profesoricom Sanjom
Kalamburom, u srijedu 1. lipnja posjetili Međunarodnu
izložbu cvijeća Floraart na zagrebačkom Bundeku. U
razgledavanju su se prisjetili predavanja iz Ekologije s
prve godine studija te u okviru predmeta
Gospodarenje otpadom uvidjeli koliko ponovna

upotreba otpada može biti kreativna u stvaranju
cvjetnih instalacija.
Kako nam se bliže Igre mladih u mjesecu srpnju
tako je i najveće oduševljenje bilo upravo cvjetnim
aranžmanima posvećenim budućim igrama i nogometnom prvenstvu.

Studenti na planinarenju do špilje Veternice

Studenti Veleučilišta Velika Gorica uputili su se na
planinarenje do špilje Veternice koja se nalazi nadomak
gradske vreve Grada Zagreba. Vrijeme nije bilo obećavajuće no volja je bila od svega jača.
Veternica je najduža špilja sjeverne Hrvatske, skrivana dugo godina znanstvenicima, no poznata po neandertalcima i špiljskim medvjedima od davnina. Studentica Dubravka Boroša, provela je kolege kroz
špilju te Park prirode Medvednica koji je svim studentima poklonio ulaznice. Studenti su tako imali priliku
8/2016

poslušati zanimljive priče o fosilima, školjkama, ježincima iz vremena kad je na ovim prostorima bilo more,
medvjedima koji su bili visoki i do 4 metra, a susreli su
na svom putu i pokojeg šišmiša.
Nakon sadržajnog posjeta svi zajedno su se okrijepili u planinarskom domu Glavica finim grahom i obećali jedni drugima da će dogodine doći u još većem
broju.
Hvala svim studentima i studenticama te profesoricama ekologije - Sanji i Nives.
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Vidjeli smo zbrinjavanje otpada u Viškovu
U okviru nastave iz predmeta Gospodarenje
otpadom, voditeljice doc. dr. sc Kalambura Sanje,
studenti treće godine stručnog studija Upravljanje u
kriznim uvjetima posjetili su 17. lipnja 2016.
Primorsko- goransku županiju.

Razlog posjeta bio je stručni obilazak postrojenja za
mehaničko-biološku obradu komunalnog otpada Marišćina, koji se nalazi na području Viškova. Centar
Marišćina će u narednom periodu zbrinjavati otpad s
područja cijele Primorsko-goranske,kao i dijela Ličkosenjske županije, financiran je sredstvima EU. Stručnim
vodstvom predstavnika tvrtke Eko Plus d.o.o. koja upravlja budućim centrom studenti su upoznati s tehnologi-
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jom rada, infrastrukturom te rizicima i mjerama zaštite.
Nakon obilaska Marišćine studenti su nastavili put
prema gradu Krku gdje su bili gosti tvrtke Ponikve d.o.o.
koja upravlja sustavom prikupljanja i gospodarenja otpadom na otoku Krku. Predstavnici tvrtke su održali
kratku prezentaciju o postignućima sustava odvojenog
prikupljanja koji je u 10 godina porastao od 18,2% do
gotovo 60%, te planovima za budućnost. Posebno je
bilo zanimljivo poslušati iskustva koja proizlaze iz novog
sustava „od vrata do vrata“ i ideje da Krk do 2020. godine bude potpuno energetski neovisan otok. Već danas
se Krk naziva Eko otokom što mu, s obzirom na postignuća, stvarno i pripada.

Gaudeamus

8/2016
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Stručni studiji

UPRAVLJANJE U KRIZNIM UVJETIMA
Stručni studiji

ODRŽAVANJE MOTORNIH VOZILA

Stručni studiji

ODRŽAVANJE ZRAKOPLOVA

Stručni studiji

ODRŽAVANJE RAČUNALNIH SUSTAVA

Stručni studiji

OČNA OPTIKA

Specijalistički diplomski stručni studiji:
Specijalistički diplomski stručni studiji:

KRIZNI MENADŽMENT

INFORMACIJSKI SUSTAVI
Specijalistički diplomski stručni studiji:

UPRAVLJANJE LOGISTIČKIM SUSTAVIMA I PROCESIMA

... jer smo drukËiji od drugih!

Studentski zbor - izbori

Studentski zbor VVG-a izabrao novo vodstvo
Nove ideje i inicijative

Hvala

Našim novim članovima Studentskog
zbora i njegovom novom vodstvu želimo puno uspjeha u radu, puno novih
ideja i inicijativa koje će Veleučilište
uvijek podržavati.

Veleučilište Velika Gorica zahvaljuje dosadašnjem vodstvu Studentskog zbora na
čelu s predsjednikom Mihaelom
Đevenicom, njegovim zamjenikom
Tomislavom Hubakom i studentskim pravobraniteljem Matkom Orendom.

Nova predsjednica
Studentskog zbora je
Sara Lončar, koja je naslijedila dosadašnjeg predsjednika Mihaela Đevenicu. Njezin zamjenik je Michell Raić, tajnica Studentskog
zbora je Marina Ilić a studentski pravobranitelj postao je
Matko Vutmej.
Studente će u Stručnom vijeću Veleučilišta od sada
zastupati Ivan Anić i Marjan Klarić.

Studenti su svoje novo vodstvo izabrali 9. lipnja
2016. Sastanak prije i nakon izbora sa studentima je vodio
prodekan za nastavnu djelatnost dr. sc. Ivan Nađ.

Želimo suradnju s drugima
i jaču međusobnu povezanost
Naše novoizabrano vodstvo Studentskog zbora
okvirno je dogovorilo plan rada za sljedeću
akademsku godinu 2016./2017.

Primarni cilj koji želimo ostvariti je informirati sve
studente Veleučilišta o Studenskom zboru, stoga ćemo
početkom nove akademske godine započeti raditi na
projektu informiranja studenata. Planovi su nam da se
ostvari još bolja suradnja s Alumni klubom te da se studentima iz prve ruke prikaže kakav je put nakon završetka studija na Veleučilištu. Isto tako, cilj Studentskog zbora
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je informiranje svih srednjih škola o samom Veleučilištu
te koje sve mogućnosti im nudi titula stečena na
Veleučilištu Velika Gorica. Uz sve planove vezane za suradnju s drugim visokim školama te bolja povezanost s
njima, naša je ideja da se studentima ponude izvannastavne aktivnosti u kojima ćemo se međusobno više
povezati. Osim informiranja o Veleučilištu i suradnje s
drugima, cilj nam je da sadašnji studenti vide priliku u
Zboru kao organizaciji koja pomaže studentu te ga štite.
Sara Lončar
predsjednica Studentskog zbora VVG-a
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Ekološka osviještenost

To je naš eko vrt

U skladu s nastojanjima da Veleučilište Velika Gorica
uđe u zajednicu odabranih eko institucija, uredili smo
novu zelenu površinu u dvorištu Veleučilišta.
I tako…kamen po kamen, biljka po biljka i cvijet po

cvijet i nastao je naš novi eko vrt u koji smo, uz cvijeće,
zasadili začinsko i ljekovito bilje.
Hvala svima koji su kopali, zidali, grabljali, sadili, zalijevali….

Prvo je trebalo vrt nacrtati...
Donosio se k

amen po kam

en

Hvala
sponzorima

Pa je onda bilo vr

ijeme za kopanje

irad lopate..

I joπ malo zidanja...
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Sponzori eko kutka
su tvrtke KOVA
d.o.o. i
REGENERACIJA
d.o.o. Zabok, koje
su donirale, klupe,
vitrinu i njenu izložbenu opremu, sve
od eko materijala.

Zidanje..

Vrijeme za sadnju bilja
Gaudeamus

Ekološka osviještenost

Majstori poziraju kod djela vlastitih ruku..

I naπ eko vrt je gotov...

I na kaju - zasluæeni odmor..
Crni kos je ravnao zemlju...

Eko kutak
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Veleučilište Velika Gorica, Hrvatska

U novoj zgradi napravljen je eko
kutak za studentski predah.
Poziv je to svima:
dođite, sjednite, odmorite.
...sjetite se uvijek iznova
da je život ipak lijep.

Ako želite biti bolji, drukčiji i jedinstveni u izboru vlastitog životnog poziva,
studirajte na

Veleučilištu Velika Gorica
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI:

Održavanje
zrakoplova

Upravljanje u
kriznim uvjetima

Održavanje
računalnih sustava
Očna optika

Održavanje
motornih vozila

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI:

Informacijski
sustavi

Krizni
menadžment

Upravljanje logističkim
sustavima i procesima

Više informacija potražite na:

10 410 Velika Gorica
Zagrebačka
č 5
tel: 01 62 22 501
fax: 01 78 97 645
e-mail: info@vvg.hr http://www.vvg.hr
https://www.facebook.com/veleucilistevg

