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OPĆE INFORMACIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU I IZMJENAMA I/ILI DOPUNAMA 
1. Naziv studijskoga programa Specijalistički diplomski stručni studij Trgovinsko poslovanje 
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 specijalist ekonomije 
7. Ukupni broj ECTS bodova Prije promjene  120 Poslije promjene 120 
8. Preslika dopusnice za studijski program (dostaviti u prilogu) 

9. Opseg izmjena i/ili dopuna studijskoga         
programa  

Broj ECTS bodova nepromijenjenoga dijela programa: 120 

Broj ECTS bodova promijenjenoga dijela programa: 0 

10. Redni broj izmjena i/ili dopuna studijskoga 
programa 

      11. Procjena postotka izmjena i/ili dopuna 
studijskoga programa 

manje od 20%                                     
više od 20%                                        

 

Što se mijenja/što se nadopunjuje 
Boj ECTS 

bodova kolegija 
koji se mijenja 

Prije 
promjene 

Poslije 
promjene 

Obrazloženje promjene 

Financiranje trgovine 5 5 5 

Kolegij se nadopunjuje sadržajem kojim se studenti nastoje upoznati s 

primjenom raznovrsnih oblika plaćanja obveza odnosno naplate potraživanja u 

poslovanju trgovinskog poduzeća. Sve značajnija uloga instrumenata osiguranja 

i naplate potraživanja u smislu pritjecanja financijskih sredstava, povećanja 

uspješnosti i održavanju kontinuiteta poslovanja  zahtjeva bolje poznavanje istih, 

odnosno njihovo korištenje u praksi. 

S obzirom da je cilj kolegija omogućiti studentima što bolje poznavanje 

suvremenih metoda, a ne samo tehnika, u financiranju trgovačke djelatnosti, 

neophodno je što više izgrađivati znanje na relaciji nastavni predavač i student. 

Sve aktivnosti izrade seminarskih radova od strane studenata će pratiti i svojim 

sugestijama  nadograđivati nastavni predavač. Stoga će studenti seminare 

 održavati na način da putem prezentacija obrazlažu rezultate istraživanje ili se 

kritički osvrću na izabrane teme koje će biti usmjerene na  područje financiranja 

djelatnosti trgovine ali i  na ostale aktualne teme iz područja financija. Rezultati 
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prikupljenih, analiziranih i vrednovanih informacija bit će objedinjeni u  pisanom 

dijelu seminarskog rada. 

Stručna praksa II 7 7 7 
Broj odrađenih sati praktične nastave uskladio se sa brojem ECTS bodova, iz 
razloga što jedan ECTS bod predstavlja 30 sati praktične nastave. Borj sati je 
smanjen sa 16 sati tjedno na 14 sati tjedno. 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              


