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OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU I IZMJENAMA I/ILI DOPUNAMA 

1. Naziv studijskoga programa Stručni Upravni studij 

2. Nositelj studijskoga programa Veleučilište u Požegi 

3. Tip studijskoga programa  Stručni studijski program                            

4. Razina studijskoga programa   Stručni studij        Specijalistički diplomski stručni studij              

5. Način izvođenja studijskoga programa  Klasični                                
 

Mješoviti (klasični + on line)     On line u cijelosti     

6. Stručni naziv po završetku studija Stručni prvostupnik/prvostupnica javne uprave 

7. Ukupni broj ECTS bodova Prije promjene  180 Poslije promjene 180 

8. Preslika dopusnice za studijski program (dostaviti u prilogu) 

9. Opseg izmjena i/ili dopuna studijskoga         
programa  

Broj ECTS bodova nepromijenjenoga dijela programa: 174 

Broj ECTS bodova promijenjenoga dijela programa: 6 

10. Redni broj izmjena i/ili dopuna studijskoga 
programa 

1. 11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna 
studijskoga programa 

 manje od 20%                                    
 

više od 20%                                        

 

Što se mijenja/što se nadopunjuje 
Broj ECTS 

bodova kolegija 
koji se mijenja 

Prije 
promjene 

Poslije 
promjene 

Obrazloženje promjene 

Broj sati vježbi kod kolegija Strani jezik I. 
(Engleski i Njemački jezik I.) s 0 na 1 sat 
tjedno (1 sat predavanja prelazi u 1 sat 
vježbi) 

0 3 3 

S obzirom na predviđene nastavne cjeline, većom potrebom praktičnih znanja 
stranih jezika u okviru rada u javnopravnim tijelima te zbog poboljšanja ishoda 
učenja, iskazana je potreba za prelaskom 1 sata predavanja u 1 sat vježbi u 
okviru Engleskog i Njemačkog jezika I. 

Broj sati vježbi kod kolegija Strani jezik II. 
(Engleski i Njemački jezik II.) s 0 na 1 sat 
tjedno (1 sat predavanja prelazi u 1 sat 
vježbi) 

0 3 3 

S obzirom na predviđene nastavne cjeline, većom potrebom praktičnih znanja 
stranih jezika u okviru rada u javnopravnim tijelima te zbog poboljšanja ishoda 
učenja, iskazana je potreba za prelaskom 1 sata predavanja u 1 sat vježbi u 
okviru Engleskog i Njemačkog jezika II. 

ECTS bodovi kod kolegija Finaciranje 
javnih potreba I. 

2 2 3 
U skladu s promjenama koje su nastupile u području javnog sektora te vodeći 
se potrebom unaprjeđenja ishoda učenja, ukazala se i potreba za povećanjem 
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broja ECTS bodova naznačenog kolegija. 

ECTS bodovi kod kolegija Ekonomika 
uprave 

4 4 3 
Usklađujući navedeni predmet sa srodnim predmetima (Financiranje javnih 
potreba I. I II.) te vodeći pažnju o cjelovitim ishodima učenja, iskazana je 
potreba za smanjenjem broja ECTS bodova. 

Broj sati vježbi kod kolegija Strani jezik 
III. (Engleski i Njemački jezik III.) s 0 na 1 
sat tjedno 

0 3 3 

S obzirom na predviđene nastavne cjeline, većom potrebom znanja stranih 
jezika u okviru rada u javnopravnim tijelima te zbog poboljšanja ishoda učenja, 
iskazana je potreba za uvođenjem jednog sata vježbi u okviru Engleskog i 
Njemačkog jezika III. 

Broj sati vježbi kod kolegija Stručna 
praksa I. s 9 na 8 sati tjedno 

0 5 5 

Kako se kolegij Stručna praksa I. izvodi uz pomoć institucija-partnera odnosno 
javnopravnih tijela,  upravo se odvijanje Stručne prakse I. događa u dnevno 
radno vrijeme toga javnopravnog tijela pri čemu je student prisutan tijekom 
cijelog radnog vremena (8 sati dnevno). O dnevnim dužnostima vodi se Dnevnik 
Stručne prakse I. te se obavljaju ostali zadatci u dogovoru s mentorom u 
javnopravnom tijelu te s mentorom na Veleučilištu. Smanjenje satnice uslijedilo 
je zbog nesrazmjera između broja ECTS bodova te satnice koja se odvijala, čime 
je tjedno opterećenja studenata bilo preveliko. U skladu s navedenim, 
napravljena su potrebna usklađenja. 

Broj sati vježbi kod kolegija Stručna 
praksa II. s 9 na 4 sata tjedno 

0 2 2 

Kako se kolegij Stručna praksa II. izvodi uz pomoć institucija-partnera odnosno 
javnopravnih tijela,  upravo se odvijanje Stručne prakse II. događa u dnevno 
radno vrijeme toga javnopravnog tijela pri čemu je student prisutan tijekom 
polovice radnog vremena (4 sata dnevno). O dnevnim dužnostima vodi se 
Dnevnik Stručne prakse II.  Smanjenje satnice uslijedilo je zbog nesrazmjera 
između broja ECTS bodova te satnice koja se odvijala, čime je tjedno 
opterećenja studenata bilo preveliko. U skladu s navedenim, napravljena su 
potrebna usklađenja. 

Broj sati predavanja kod kolegija Osnove 
radnog i socijalnog prava I. s 2 na 3 sata 
tjedno 

0 5 5 

S obzirom na predviđene nastavne cjeline, razvojne tendencije područja 
Radnog i socijalnog prava I., a radi boljeg i lakšeg svladavanja gradiva te radi 
poboljšanja ishoda učenja, bilo je potrebno povećati satnicu predavanja ovoga 
predmeta. 

Broj sati vježbi kod kolegija Stručna 
praksa III. s 6 na 4 sata tjedno 

0 2 2 
Kolegij Stručna praksa III. odvija se u obliku radionica te stručnih posjeta 
pojedinim javnopravnim tijelima i sudovima. Mentori i gostujući predavači 
voditelji su radionica na zadanu temu. Studenti su dužni aktivno sudjelovati u 



QS2-REV-T1-US-2013. Opis izmjena i/ili dopuna stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studijskih programa 
 
 

3 

 

 
 
 
 
 

radu radionica te izraditi određene praktične zadatake u obliku seminarskih 
radova pri čemu su naznačene obaveze obuhvaćene tjednom satnicom vježbi 
te pripadajućim ECTS bodovima. Smanjenje satnice uslijedilo je zbog 
nesrazmjera između broja ECTS bodova te satnice koja se odvijala čime je 
tjedno opterećenja studenata bilo preveliko. U skladu s navedenim, 
napravljena su potrebna usklađenja. 

Broj sati predavanja kod kolegija Osnove 
radnog i socijalnog prava II. s 3 na 2 sata 
tjedno 

0 3 3 
Vodeći pažnju o cjelovitim ishodima učenja te usklađujući predmet i satnicu s 
ostalim predmetima studija, satnica naznačenog predmeta smanjena je s 3 na 2 
sata tjedno. 

Broj sati vježbi kod kolegija Stručna 
praksa IV. s 12 na 8 sati tjedno 

0 5 5 

Kako se kolegij Stručna praksa IV. izvodi uz pomoć institucija-partnera odnosno 
javnopravnih tijela,  upravo se odvijanje Stručne prakse IV. događa u dnevno 
radno vrijeme toga javnopravnog tijela pri čemu je student prisutan tijekom 
cijelog radnog vremena (8 sati dnevno). O dnevnim dužnostima vodi se Dnevnik 
Stručne prakse IV. te se obavljaju ostali zadatci u dogovoru s mentorom u 
javnopravnom tijelu te s mentorom na Veleučilištu. Smanjenje satnice uslijedilo 
je zbog nesrazmjera između broja ECTS bodova te satnice koja se odvijala čime 
je tjedno opterećenja studenata bilo preveliko. U skladu s navedenim, 
napravljena su potrebna usklađenja. 


