
 
STRUČNO VIJEĆE 
 
Na temelju članka 27. i 28. Statuta Veleučilišta u Bjelovaru Stručno vijeće Veleučilišta u Bjelovaru na 13. sjednici 
u akademskoj 2019./2020. godini održanoj 1. srpnja 2020. godine donosi:  
 
 

ODLUKU O REGULIRANJU STATUSA STUDENATA UPISANIH PO STAROM STUDIJSKOM PROGRAMU 

PREDDIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA SESTRINSTVO 

 
Članak 1. 

Studenti Veleučilišta u Bjelovaru koji su preddiplomski stručni studij Sestrinstvo prvi put upisali prije akademske 
2014./2015. godine, a imali su prekid studija (upisali su mirovanje prava i obveza, nisu obavili redoviti upis godine 
i regulirali status), studij mogu nastaviti po novom studijskom programu koji je usklađen s Direktivama 36/2005 i 
55/2013 prema kojima Veleučilište u Bjelovaru izvodi studijski program od akademske 2014./2015. godine. 
 

Članak 2. 
Studenti Veleučilišta u Bjelovaru koji su preddiplomski stručni studij Sestrinstvo prvi put upisali prije akademske 
2014./2015. godine, a nisu odslušali sve predmete (izuzev predmeta Završni rad) zaključno s akademskom 
godinom 2017./2018. studij mogu nastaviti po novom studijskom programu koji Veleučilište u Bjelovaru izvodi od 
akademske 2014./2015. godine.  
 

Članak 3. 
Student iz članka 1 i 2 ove Odluke dužan je podnijeti zamolbu za nastavak studija prema novom programu 
preddiplomskog stručnog studija Sestrinstvo temeljem koje će mu se priznati svi položeni predmeti sukladno 
dokumentu Razlikovni program u postupku priznavanja predmeta na novom programu preddiplomskog stručnog 
studija Sestrinstvo.  
 

Članak 4. 
Zahtjev za reguliranje statusa i nastavak studija na novom studijskom programu uz priznavanje položenih ispita 
prema razlikovnom programu student iz članka 1 i 2 ove Odluke može podnijeti ako od zadnjeg testiranja 
semestra/godine nije prošlo 10 godina.   
 

Članak 5. 
Studenti koji su preddiplomski stručni studij Sestrinstvo upisali prije akademske 2014./2015.  godine i uredno su 
izvršavali svoje obveze (upisivali godine,  polagali ispite i sl.), odnosno nisu imali prekid studija, imaju pravo 
polagati ispite i završiti studij po programu koji su upisali,  zaključno s danom  
30. rujna 2020. godine. 
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