
Visoko gospodarsko 
učilište u Križevcima
Učilište s najdužom tradicijom 
obrazovanja u poljoprivredi

Stručni studij Poljoprivreda

Specijalistički diplomski stručni studij 
Poljoprivreda, smjer Održiva i ekološka 
poljoprivreda

Specijalistički diplomski stručni studij 
Menadžment u poljoprivredi

ili međunarodnim natjecanjima znanja u disciplinama 
iz područja biotehničkih znanosti, biomedicine i 
zdravstva te općeobrazovnih disciplina na osnovi 
dostavljene potvrde.

Specijalistički diplomski stručni 
studiji (dvije godine, 120 ECTS bodova)

Učilište ima dva specijalistička diplomska stručna 
studija koji se izvode kao izvanredni studij:

• Specijalistički diplomski stručni studij 
Poljoprivreda, biotehničko znanstveno 
područje, polje poljoprivreda, s jednim 
usmjerenjem Održiva i ekološka poljoprivreda 

 Studij se izvodi kao redoviti i izvanredni.

• Specijalistički diplomski stručni studij 
Menadžment u poljoprivredi, društveno 
znanstveno područje, polje ekonomija 

 Studij se izvodi kao izvanredni.

Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog 
studija stječe se stručni naziv: stručni/a specijalist/ica 
inženjer/ka poljoprivrede (kratica naziva je struč. spec. 
ing. agr.), smjer »Održiva i ekološka poljoprivreda«, 
odnosno stručni/a specijalist/ica menadžmenta u 
poljoprivredi (kratica naziva je struč. spec. oec. agr).

Prijava i uvjeti upisa na specijalističke 
diplomske stručne studije 

Pravo prijave imaju kandidati sa završenim 
najmanje trogodišnjim studijem (180 ECTS bodova) 
i znanjem jednog svjetskog jezika (položen ispit iz 
jezika tijekom visokoškolskog obrazovanja ili potvrda 
o znanju jezika B2 razine).

Prijave za razredbeni postupak predaju se osobno 
ili preporučenom pošiljkom na posebnom obrascu 
(dostupan na web stranici Učilišta).

Pravo upisa stječu kandidati prema listi uspješnosti 
koja se utvrđuje prema prosjeku ocjena na prethodnom 
studiju

Suradnja s drugim visokoškolskim 
ustanovama u Hrvatskoj i 
međunarodna suradnja

Visoko gospodarsko učilište ima dobro razvijenu 
stručnu i znanstvenu suradnju s visokoškolskim 
ustanovama u zemlji i inozemstvu: Poljoprivrednim 
fakultetom u Osijeku, Agronomskim fakultetom 
u Zagrebu, Veleučilištem u Požegi, Veleučilištem 
u Karlovcu, Veterinarskim fakultetom u Zagrebu, 

Sveučilištem Van Hall Larenstein (Larenstein 
University of Professional Education) iz  
Wageningena u Nizozemskoj, Sveučilištem 
Harper Adams iz Newporta u Velikoj Britaniji, 
Poljoprivrednim fakultetom Georgikon iz 
Keszthelya u Mađarskoj i drugima. Postoji i 
višegodišnja razmjena studenata s obrazovnim 
institucijama u Finskoj, Nizozemskoj, Francuskoj 
i Njemačkoj. Zahvaljujući Erasmus programu 
mobilnosti, brojni studenti i (ne)nastavno osoblje 
odlaze u države Europske unije, iz koje također 
dolaze predavači na Učilište u svrhu držanja nastave.

Učilište ostvaruje međunarodnu suradnju 
kroz međunarodne projekte, programe za 
cjeloživotno učenje kao što su potprogram 
Erasmus, Transverzalni program (studijski posjeti), 
Pripremni posjeti. Suradnja se također ostvaruje 
kroz studijske posjete i boravke, organizaciju 
međunarodnih skupova, sudjelovanje nastavnika 
na međunarodnim skupovima i sastancima, 
terensku nastavu, organizaciju studentske prakse u 
inozemstvu, posjete stručnjaka iz inozemstva i sl. 

Iz povijesti Visokoga 
gospodarskog učilišta
u Križevcima

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima 
predstavlja kontinuitet obrazovanja u poljoprivredi 
koje je u različitim organizacijskim oblicima postojalo 
u Križevcima od 1860., kada je 19. studenoga 
započelo s radom Kraljevsko gospodarsko i šumarsko 
učilište, najstarije poljoprivredno i šumarsko 
učilište u jugoistočnoj Europi. U ovom su Učilištu 
osnovane prve stručne postaje i znanstveni zavodi iz 
područja poljoprivrede, napisani su i objavljeni prvi 
udžbenici na hrvatskom jeziku, pokrenut je prvi 
znanstveni časopis iz područja poljoprivrede pa se 
ono s pravom smatra kolijevkom poljoprivrednog 
obrazovanja, struke i znanosti u Hrvatskoj.

Godine 1902. osnovano je Više gospodarsko 
učilište u Križevcima koje je tako postalo prva 
visokoškolska poljoprivredna ustanova u 
Hrvatskoj.
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VISOKO GOSPODARSKO 
UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

osnovano je Uredbom Vlade Republike 
Hrvatske kao samostalno javno visoko 
učilište. Ono ima dopusnicu za rad 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa 
te djeluje prema odobrenim studijskim 
programima koje je prihvatilo Nacionalno 
vijeće za visoko obrazovanje.

Od 2005. Učilište je uskladilo studijske 
programe s principima Bolonjske deklaracije 
i tako postalo dio jedinstvenog europskog 
visokoškolskog prostora. Uveden je ECTS 
bodovni sustav te je omogućeno studiranje 
u dva ciklusa (3+2). Postojeći programi 
kontinuirano se unapređuju i usklađuju 
s modernim europskim dostignućima. 
Učilištu je dodijeljen Certifikat za sustav 
osiguravanja kvalitete.

Preddiplomski stručni studij 
Poljoprivreda 
(tri godine, 180 ECTS bodova)

Preddiplomski stručni studij Poljoprivreda 
izvodi se kao redoviti i izvanredni studij iz 
biotehničkoga znanstvenog područja, polja 
poljoprivreda s tri studijska smjera: Bilinogojstvo, 
Zootehnika i Menadžment u poljoprivredi.

U prvoj godini studija svi studenti slušaju tzv. 
Temelje studija, koji pružaju dobru osnovu za sva tri 
ponuđena smjera na koje se grana studij u drugoj 
godini. Tijekom trećeg do petog semestra studenti 
mogu kroz izborne kolegije dodatno produbiti znanja 
u određenom području. Gotovo cijeli šesti semestar 
posvećen je završnoj stručnoj praksi koju studenti 
obavljaju u uglednim poljoprivrednim poduzećima 
ili tvrtkama i ustanovama koje djeluju u području 
poljoprivrede u Hrvatskoj, ali i u inozemstvu, u 
sklopu programa mobilnosti.

Važno obilježje studijskih programa je visok udio 
vježbi i stručne prakse u ukupnoj satnici nastave 
pa studenti tijekom studija stječu, osim teoretskih, 
i praktična znanja i vještine, što ih čini znatno 
spremnijim za budući posao.

Za kvalitetnu i modernu nastavu Učilište raspolaže 
izgrađenim prostorom od 12.000 m2 koji obuhvaća 
suvremeno opremljene predavaonice, informatičku 
učionicu, laboratorije, kabinete, radionice za 
popravak poljoprivrednih strojeva, staje za smještaj 
različitih vrsta stoke itd. Učilište raspolaže također 
s 91 ha zemljišta na kojem se odvija poljoprivredna 
proizvodnja i znanstveno-istraživački rad. U ovoj 
proizvodnji, kao i u različitim istraživanjima koje 
provode nastavnici VGUK sudjeluju i studenti kroz 
vježbe i stručnu praksu.

Nakon završetka preddiplomskog stručnog 
studija, odnosno nakon izrade i uspješne obrane 
završnoga rada, student/ica stječe prvostupničku 
svjedodžbu i stručni naziv stručni/a baccalaureus/
baccalaurea ili prvostupnik/prvostupnica inženjer/ka 
poljoprivrede s naznakom odabranog smjera. Kratica 
naziva je bacc. ing. agr.

Program preddiplomskog stručnog studija 
osigurava razvoj kompetencija za različita zanimanja 
kao što su: vlasnik obiteljskog poljoprivrednoga 
gospodarstva, upravitelj, organizator ili savjetodavac 
poljoprivredne proizvodnje, trgovac repro-
materijalom za poljoprivrednu proizvodnju ili 
poljoprivrednim proizvodima, kontrolor kvalitete 

proizvoda, zaposlenik u preradi poljoprivrednih 
proizvoda i dr. 

Osim izlaska na tržište rada, završeni studenti 
mogu nastaviti studij na specijalističkim diplomskim 
stručnim studijima koje nudi Učilište ili druge 
visokoškolske ustanove te na sveučilišnim diplomskim 
studijima, uz određene uvjete. 

Prijava i uvjeti upisa na preddiplomski 
stručni studij Poljoprivreda

Pravo prijave imaju kandidati sa završenom 
četverogodišnjom školom. Kandidati prijavljuju 
studijske programe putem Nacionalnog informacijskog 
sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na adresi 
www.postanistudent.hr. Prijave za jesenski rok, 
ukoliko ostane slobodnih mjesta nakon završenih 
upisa u ljetnom roku, primaju se i putem studentske 
referade.

Bodovanje: Opći uspjeh iz srednje škole čini 
maksimalno 70% ukupnog broja bodova, a uspjeh na 
državnoj maturi za obavezne predmete osnovne razine 
(hrvatski jezik, matematika i strani jezik) maksimalno 
30%. Nema dodatne provjere znanja.

Pravo na izravan upis ostvaruju kandidati koji 
imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim 

Visoko gospodarsko 
učilište u Križevcima

DOBRO DOŠLI NA
VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE

U KRIŽEVCIMA


