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Upisi u prvu godinu studija     

 
Prijedlog upisnih kvota 

Povjerenstvo za nastavu i studente, na 
temelju Analize indikatora kvalitete 
predlaže upisne kvote Stručnom vijeću 

Povjerenstvo za nastavu i studente 
   

  
Odluka o upisu i upisnim kvotama 

Donošenje odluke s uvjetima upisa i 
kvotama 

Stručno vijeće 

 

  
 
 
 
 

Natječaj za upis studenata 

Natječaj sadrži uvjete upisa, broj mjesta 
za upis, kriterije na temelju kojih se 
obavlja, klasifikacija i odabir pristupnika 
za upis, podatke o ispravama koje se 
podnose uz prijavu za upis, rokove za 
prijavu na natječaj i upis, visinu 
školarine te druge podatke važne za 
natječaj. Objavljuje se na Internet 
stranicama Veleučilišta, Središnjem 
nacionalnom prijavnom uredu AZVO-a, 
a može se objaviti i u javnom tisku. 

Stručno vijeće 

 

 
Upis na redoviti studij 

Putem sustava državne mature (prijava 
putem SPU AZVO) 

koordinator za suradnju sa SPU 
AZVO 

 Studentska služba 

 

Upis na izvanredni studij 

Putem sustava državne mature  

Prijava putem SPU AZVO koordinator za suradnju sa SPU 
AZVO 

 Studentska služba 

 

Putem razredbenog postupka 

Izrada obrazaca - prijavni list 
objava na web stranici Veleučilišta  
zaprimanje prijave od pristupnika 
unos u evidenciju i prosljeđivanje 
Povjerenstvu za upise, pripremu i 
provedbu razredbenog postupka 

Studentska služba 

 

 Provjera prijave, dokumentacije i izrada 
rang liste za upise i dostava 
Studentskoj službi 

Povjerenstvo za upise, pripremu i 
provedbu razredbenog postupka 

 

Upisi studenata u 1. godinu studija 

Upisi pristupnika na temelju rang liste 
Središnjeg prijavnog ureda(za upis 
putem DM) i temeljem rang liste 
Povjerenstva (za upis putem 
razredbenog postupka) 

Studentska služba 

Priprema dokumentacije za upis, izrada 
rasporeda upisa, objava Obavijesti o 
terminima upisa na Internet stranici 
Veleučilišta i obavljanje upisa 

Studentska služba 

Upisi prelaznika s drugih visokih učilišta     

 

 
Odluka o uvjetima upisa studenata s drugih visokih učilišta 

Donošenje Stručno vijeće 

 
Objava odluke na Internet stranici 
Veleučilišta 

Tajništvo 
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Zamolba za prelazak na Veleučilište u Bjelovaru i/ili priznavanje 

ispita položenih na drugom VU u RH 

Podnošenje  zamolbe s pripradajućom 
dokumentacijom 

Pristupnik   

 Zaprimanje i prosljeđivanje zamolbe 
Povjerenstvu za upise, prepremu i 
provedbu razredbenog postupka 

Studentska služba 

 
Odluka o prijelazu 

Podaci o upisu, statusu studenta i 
druge informacije bitne za upis 

Povjerenstvo za upise, pripremu i 
provedbu razredbenog postupka 

 
Odluka o priznavanju položenih ispita 

Sadrži podatke o priznatim ispitima 
temeljem Pravilnika o priznavanju ispita 

Povjerenstvo za upise pripremu i 
provedbu razredbenog postupka 

 
Upisi prelaznika s drugih VU 

Upis na temelju Odluke o prijelazu i 
Odluke o priznavanju položenih ispita  

Studentska služba 

 Upisi u naredne godine studija i/ili naredni semestar     

 Odluka o uvjetima upisa studenata u višu godinu studija i/ili naredni 
semestar 

Sadrži podatke o uvjetima upisa, 
terminima upisa 

Stručno vijeće 

 

Upis predmeta putem Studomata 

Upis na Studomatu u zadanim 
terminima  

Student  

 Nakon upisa putem Studomata studenti 
su obvezni u Studentskoj službi podići i 
ispuniti dokumentaciju za upis više 
godine u terminima određenim 
Odlukom i Obavijesti o upisu  

Student  

 Izrada obrazaca za upis  i provjera je li 
upisna dokumentacija pravilno 
popunjena 
potvrdu upisa u ISVU (upis obavljen u 
cijelosti) 

Studentska služba 

Upis mirovanja studentskih prava i obveza   

Zamolba za mirovanje prava i obveza 

Predaja zamolbe u Studentsku službu 
(do 30. rujna za sljedeću akademsku 
godinu, do 01.03. za upis ljetnog 
semestra tekuće i zimskog semestra 
sljedeće akademske godine) 

Student 

 

Odlučivanje o zamolbi 

opravdanost razloga za mirovanje iz 
zamolbe (sukladno Pravilniku o 
studiranju) 

Voditelj studija 

Odluka o mirovanju Voditelj studija 

Dekan 

Obavještavanje studenta o odobrenom 
mirovanju i slanje Odluke 
Unos mirovanja u ISVU  
Pohranjivanje dokumentacije 

Studentska služba 
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