
                     

STRUČNO VIJEĆE 
 
Sukladno članku 27. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru Stručno vijeće na svojoj redovitoj 7. sjednici u akademskoj 
2020./2021. godini održanoj dana  26. veljače 2021. godine donosi 
 

ODLUKU 
O UPISU U LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2020./2021. GODINE 

 
 

Članak 1. 
Studenti upisuju zimski i ljetni semestar odvojeno, neovisno o svojem statusu. Predmeti ljetnog semestra upisuju 
se nakon zimskih ispitnih rokova. 
 

Članak 2. 
Upisi u ljetni semestar će se odvijati u periodu od 1. ožujka 2021. godine do 8. ožujka 2021. godine putem 
studomata na Internet stranici https://www.isvu.hr/studomat/prijava  ili u zgradi Veleučilišta u Bjelovaru na adresi 
Trg E. Kvaternika 4, Bjelovar.  
 

Članak 3. 
Student u semestru koji upisuje može upisati predmete u vrijednosti do maksimalno 36 ECTS bodova, a u tu 
kvotu ulaze nepoloženi predmeti iz ljetnih semestara koje je student ranije upisao, a nije položio  i novoupisani 
predmeti. 
 

Članak 4. 
Studenti koji nemaju podmirene financijske obveze prema ustanovi  neće moći izvršiti upis semestra u cijelosti.  
Iznimno, Odlukom Upravnog vijeća Veleučilišta od 2. veljače 2021. godine svim studentima Veleučilišta u 
Bjelovaru s područja Sisačko-moslavačke županije koje je pogođeno potresom odobrava se odgoda plaćanja 
preostalog dijela troškova školarine do 31. svibnja 2021. godine. 
Redovitim studentima sa navedenog područja se odobrava odgoda plaćanja preostalih troškova školarine u 
iznosu od 2.500,00 kn, a izvanrednim studentima sa navedenog područja u iznosu od 3.500,00 kn. 
 

Članak 5 
Studenti koji su u akademskoj 2020./2021. godini upisali prvu godinu studija prvi put ne obavljaju upis u ljetni 
semestar budući da su predmeti upisani u cijelosti. 

 
Članak 6. 

Studenti koji ne postupe u skladu sa obavijesti o upisu i ovom odlukom, naknadni upis mogu obaviti najkasnije 
do 15. ožujka 2021. godine, uz naknadu troškova za odlučivanje o zahtjevu za upis semestra po proteku 
propisanog roka od 200,00 kn. 
 

Članak 7. 
Ova odluka je konačna i stupa na snagu danom donošenja. 
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Bjelovar, 26. veljače 2021. godine 
        Veleučilište u Bjelovaru 
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