PRAVILNIK
O RAZREDBENOM POSTUPKU
VISOKE POSLOVNE ŠKOLE
MINERVA

Na temelju članka 68. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine br. 123/03., 105/04. i 174/04.) i Statuta Visoke poslovne škole Minerva u Dugopolju,
Stručno vijeće Visoke poslovne škole Minerva u Dugopolju na sjednici održanoj 26.svibnja
2007. godine usvojilo je

PRAVILNIK O RAZREDBENOM POSTUPKU
I UPISU
Na Visoku poslovnu školu Minerva u Dugopolju
Članak 1.
Pravo na upis na studij imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske i
pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske bez obzira na rasu,
boju kože, spol, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo,
imovinu, roñenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.
Članak 2.
Visoka poslovna škola Minerva u Dugopolju (dalje u tekstu: VPŠ Minerva) upisuje studente
na temelju Odluke o upisu koju donosi dekan. Odlukom o upisu za svaki studij odreñuje se
broj redovnih i izvanrednih studenata.
Članak 3.
Upis na studij obavlja se na temelju javnog natječaja koji objavljuje VPŠ Minerva u dnevnim
javnim glasilima ili na Internet stranicama VPŠ Minerva. Natječaj za upis sadrži: uvjete upisa,
broj mjesta za upis, razredbeni postupak, podatke o ispravama koje se podnose i rokove za
prijavu na natječaj i upis.
Članak 4.
Studij može upisati osoba sa završenom trogodišnjom ili četverogodišnjom srednjom školom
ako je zadovoljila uvjete razredbenog postupka.
Članak 5.
Razredbeni postupak provodi razredbeno povjerenstvo.
Odluku o članovima razredbenog povjerenstva donosi Stručno vijeće.
Stručno vijeće najmanje sedam dana prije upisa studenata u tekuću akademsku godinu
imenuje povjerenstvo koje će prekontrolirati dokumentaciju i rang liste studenata sastavljene
od strane razredbenog povjerenstva.
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i
na maturi te provedenog intervjua. Pristupnicima koji su srednju školu završili u inozemstvu
boduje se, umjesto hrvatskog, jezik na kojem su pratili nastavu. U razredbenom postupku
boduju se posebna znanja i vještine: jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima,
sudjelovanje na meñunarodnoj olimpijadi te završena još jedna srednja škola te se boduje i
intervju obavljen sa kandidatom.
Prilikom izračunavanja prosjeka uzima se prosjek predmeta po ocjenama iz sve četiri godine i
intervju s kandidatom. Ukoliko pristupnik bodovani predmet nije imao u sve četiri godine
školovanja, ukupan zbroj ocjena dijeli se s brojem godina u kojima je to bio nastavni predmet.
Ocjene iz izbornih predmeta ne boduju se.
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Članak 6.
Upisu studenti pristupaju osobno ili putem punomoćnika. Upisi na sve studije provode se u
studentskoj službi VPŠ Minerva.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u označeno vrijeme ne doñu na upis, gube pravo
na upis, a umjesto njih upisat će se sljedeći kandidat prema rang listi.
Pristupnici imaju pravo prigovora na rang liste u roku od 24 sata od dana objave rang listi;
prigovor se podnosi dekanu, a razredbeno povjerenstvo raspravit će o prigovorima
pristupnika koji će donijeti konačnu rang listu.
Članak 7.
Osobe same u cijelosti plaćaju redoviti studij, upisuju se prema redoslijedu na jedinstvenoj
rang listi pristupnika za upis na redoviti studij.
Članak 8.
Izvanredni studenti su osobe koje su upisale izvanredni studij uz rad, po svojoj želji ili ih je na
studij uputio poslodavac.
Naknadu u cijelosti za izvanredni studij snose sami studenti ili poslodavac koji ih je uputio na
studij.
Članak 9.
Prema prijedlogu Stručnog vijeća Upravno vijeće donosi odluku o visini školarine za svaku
akademsku godinu.
U Dugopolju , 26.svibnja 2007. godine.
Privremeni dekan
______________________
dr.sc. Dragutin Funda

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči VPŠ „MINERVA“ u Dugopolju dana
28.svibnja 2007. godine
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