Pula, Stoja 2
OIB: 51041284629 IBAN: HR7324840081135063062 kod RBA

Na temelju članka 36. Statuta Visoke škole menadžmenta i sigurnosti Securus (u daljnjem tekstu:
Visoka škola Securus) i članka 29. Pravilnika o studijima i studiranju na Visokoj školi Securus te
suglasnosti Visoke škole sigurnosti iz Zagreba, Stručno vijeće Visoke škole Securus na svojoj 2.
sjednici održanoj 13. lipnja 2018. godine raspisalo je

Natječ aj
za upis izvanrednih studenata na preddiplomski stručni studij sigurnosti smjera
zaštite od požara u Puli u akademskoj 2018./2019. godini
1. Upisna kvota studenata
U akademskoj 2018./2019. godini upisuje se 50 studenata u I. godinu izvanrednog preddiplomskog
stručnog studija sigurnosti smjera zaštite od požara na Visokoj školi Securus u Puli u trajanju od tri
godine za stjecanje 180 ECTS bodova i zvanje stručnog prvostupnika (baccalaureusa) inženjera
sigurnosti i zaštite - smjera zaštite od požara
.

2. Prijave i kriteriji za razredbeni postupak
Razredbeni postupak se provodi na Visokoj školi Securus, a obuhvaća pristupnike koji su položili
državnu maturu ili ispit državne mature i pristupnike koji nemaju položenu državnu maturu ili ispit
državne mature.
Pravo prijave na razredbeni postupak imaju osobe koje su završile četverogodišnji ili trogodišnji
srednjoškolski program obrazovanja u Republici Hrvatskoj ili ekvivalentnu srednju školu u
inozemstvu.
Strani državljani obavezni su podnijeti zahtjev za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije
Agenciji za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr) ukoliko se radi o završenom srednjem
obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima te Agenciji za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih (http://www.asoo.hr) ukoliko se radi o završenom srednjem obrazovanju u
strukovnim programima.
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha iz srednje škole i posebnih uspjeha tijekom i/ili
nakon srednjoškolskog obrazovanja te specijalizacija u struci.
Maksimalni mogući broj bodova koji pristupnik može ostvariti na razredbenom postupku je 1.000, a
mjerila za bodovanje na razredbenom postupku su:

-

40 do 200 bodova za prosjek svih ocjena,
40 do 200 bodova za prosjek ocjena iz hrvatskog jezika,
40 do 200 bodova iz matematike,
40 do 200 i bodova iz stranog jezika,
do 200 bodova za posebna postignuća (stručna specijalizacija iz zaštite od požara,
vatrogastva, civilne zaštite.

Pristupnici stječu pravo upisa temeljem mjesta na rang liste unutar broja slobodnih upisnih mjesta
na svakom razredbenom postupku, uz uvjet da su na razredbenom postupku ostvarili najmanje:360
bodova
Pristupnici koji su stekli pravo upisa bit će o tome i pismeno obaviješteni.
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Rokovi za predaju prijava i dokumenata, provedbu razredbenih postupaka u akademskoj
2018./2019. su sljedeći:
1. Ljetni razredbeni postupak :
Predaja prijave i dokumenata: od 15. lipnja do 27. srpnja 2018.
Objava rezultata: 28. srpnja 2018.
Upisi: od 28. srpnja do 03. kolovoza 2018.
2. Jesenski razredbeni postupak:
Predaja prijave i dokumenata: od 3. do 21. rujna 2018.
Objava rezultata: 24. rujna 2018.
Upisi: od 25. rujna do 4. listopada 2018.
Uz obrazac za prijavu na razredbeni postupak, koji se može popuniti u Studentskoj referadi ili na
mrežnim stranicama Visoke škole Securus prilažu po jedan primjerak kopije slijedećih dokumenata:
-

svjedodžbe svih razreda srednje škole,
svjedodžbe državne mature, svjedodžbe ispita državne mature ili maturalne svjedodžba,
uvjerenja ili potvrde o posebnim postignućima i specijalizaciji.

Dokumenti za razredbeni postupak predaju se putem pošte ili osobno u Studentsku referadu Visoke
škole Securus radnim danom od 10:00 do 15:00 sati.

3. Upis na preddiplomske stručne studije
Pravo upisa na preddiplomski stručni studij ostvaruju osobe koje su prošle razredbeni postupak na
Visokoj školi Securus sukladno Odluci o uvjetima upisa, razredbenom postupku i upisnoj kvoti za
upis studenata u prvi semestar preddiplomskog stručnih studija akademske godine 2018./2019.
Upis se obavlja po redoslijedu na ljestvici uspješnosti dobivenoj razredbenim postupkom do
ispunjavanja kvote za upis na preddiplomski stručni studij sigurnosti smjera zaštite od požara.
Troškovi razredbenog postupka i upisa: 450,00 kn
Školarina za jedan semestar (30 ECTS) preddiplomskog stručnog studija sigurnosti smjera zaštite
od požara na Visokoj školi Securus u Puli iznosi 8.000,00 HRK.
Dodatne informacije o razredbenom postupku i uvjetima upisa na preddiplomski stručni studij
sigurnosti smjera zaštite od požara na Visokoj školi Securus u Puli nalaze se na mrežnim
stranicama Visoke škole Securus i Visoke škole za Sigurnost u Zagrebu, a mogu se dobiti i putem email adresa: info@vs-securus.hr; elena.delmonaco@vziz.hr ili pozivom na broj telefona +385 (52)
386155.
Sjedište Visoke škole Securus je u Puli, Stoja 2, gdje se nalazi studentska referada, a učionički
prostor (predavaonice) te kabineti nalaze se u Politehnici Pula, Riva 6.
Radno vrijeme studentske službe u Puli je svaki radni dan od 9 do 15 sati.

Klasa: 602-01/18-03/01
Urbroj: 2168/01-57-64-2-18-1

D e k a n, v. d.
Petar Vitas, v. pred.

Dostaviti:
 na oglasnu ploču i službeni web Visoke škole Securus
 na oglasnu ploču i službeni web Visoke škole za sigurnost u Zagrebu
 arhiva ovdje

