Obavijesti
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ O POSLOVNOM UPRAVLJANJU U GRADITELJSTVU
Poslijediplomski studij Poslovno
upravljanje u graditeljstvu (MBA in
Construction) projekt je Zagrebačkog sveučilišta u suradnji s odgovarajućim institucijama u Velikoj Britaniji i Njemačkoj, a riječ je o jednom od rijetkih poslijediplomskih
studija poslovnog upravljanja koje
je sveučilišno vrednovan.
MBA in Construction (Master of
Bussines Administration) okuplja
predavače s Građevinskog i Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Dundee iz Velike
Britanije i Technische Univesutäta
iz Münchena u Njemačkoj. Vjeruje
se da upravo suradnja stručnjaka
različitih profila iz europskih zemalja omogućuje polaznicima studija
pristup najnovijim znanstvenim i
stručnim spoznajama u području
graditeljskog menadžmenta. Time se
polaznicima daje vrhunska naobrazba te im se omogućuje povećanje
efikasnosti i uspješno poslovanje u
globalnoj konkurenciji.
Program je pripremljen za diplomirane inženjere građevinskog i srodnih fakulteta u Hrvatskoj i u regiji.
Stoga je sadržaj kolegija prvenstveno okrenut graditeljskim problemima. Kao predavači sudjeluju građevinski stručnjaci i profesori poradi
multidisciplinarnog i interdisciplinarnog karaktera studija.
Program je ponajprije namijenjen
inženjerima na menadžerskim poslovima upravljanja graditeljskim
projektima i onima koji su uključeni
u upravljanje tvrtki ili ustanova. Namijenjen je profesionalcima koji žele usavršiti postojeća te steći nova

znanja i vještine za preuzimanje zahtjevnih i odgovornih poslova. Očekuje se da će uspješni polaznici steći
posebnu sigurnost i samopouzdanje
u svladavanju svakodnevnih izazova
u poslovnom upravljanju projektima
ili poduzećima.
Studij traje dvije godine i održava se
u tri semestra, dok je četvrti predviđen za izradu magistarskog rada.
Nastava se održava u Sveučilišnom
poslijediplomskom središtu u Dubrovniku, gdje su smješteni svi polaznici tijekom održavanja predavanja.
U studij je uključeno približno 475
sati nastave, vježbi i seminara, a težište je ponajprije na primjerima iz
prakse. Obuhvaćeno je 15 obvezatnih i 2 izborna jednosemestralna predmeta.
Nastavni je program usklađen sa
zahtjevima bodovnog sustava ECTS-a
(European Credit Transfer System)
što omogućuje uspoređivanje sa
srodnim studijima na drugim sveučilištima u svijetu. Studij zajedno s
magistarskom radnjom ima ukupno
120 bodova. Studenti su obvezni tijekom studija izraditi tri semestarska
rada i dva kritička prikaza (jedan na
tekst iz strane literature) iz kolegija
po vlastitom izboru.
Polaznici moraju imati prosjek ocjena 3,5 (ili 3 s preporukama profesora i poslodavaca), moraju ostvariti
najmanje 350 bodova na GMAT testu (General Management Admission
Test pripremljen na Sveučilištu u
Princetonnu u SAD), vrlo dobro vladati engleskim jezikom na kojemu
se održavaju sva predavanja (TOEFL

test ili neki drugi dokaz) te imati
suglasnost tvrtke iz koje dolaze.
U razgovoru s voditeljicom studija
prof. dr. sc. Marizom Katavić (drugi
je voditelj prof. dr. sc. Goroslav Keller) saznali smo da je dosad održan
jedan turnus toga poslijediplomskog
studija s 23 polaznika od 2002. do
2004. Bio je financiran iz Tempus
programa (Trans European corporation sheme for heigher education)
što je polaznicima znatno smanjilo
školarine. One su za cjelokupno školovanje iznosile 5500 eura, dok će za
polaznike drugog turnusa poslijediplomskog studija školarina iznositi
12.000 eura. To je cijena cijelog studija, a u nju je uključen trošak smještaja u Dubrovniku i sve knjige. Za
gotovo sve kolegije osigurani su predavači iz Hrvatske i inozemstva. Predavači iz Hrvatske su redovito profesori s Građevinskog, Ekonomskog
i Pravnog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu. Kolegiji se uvjetno mogu
podijeliti u tri grupe u koje je uključeno opće poslovno upravljanje te
ekonomski i građevinski predmeti.
Optimalan broj prolaznika je između
25 i 30. Upravo se raspisuje natječaj
za polaznike drugog turnusa, a prijave će se primati do kraja godine. Predavanja se održavaju u tri semestra s
dva modula. Naime u veljači i ožujku te u studenom i prosincu 2005. i
u veljači i ožujku 2006. predavanja
će se održavati u cjelodnevnim ciklusima od po 9 dana. Poslije toga
polaznici pišu i brane magistarske
radnje, a na kraju dobivaju diplomu
Zagrebačkog sveučilišta.
B. Nadilo

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
raspisuje

NATJEČAJ
za upis II. generacije studenata na sveučilišni međunarodni poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog
stupnja magistra znanosti u interdisciplinarnom području tehničkih i društvenih znanosti iz "Poslovnog upravljanja u
graditeljstvu" ("MBA in Construction"), u akademskoj 2004./2005. godini.
Pravo upisa imaju pristupnici koji zadovoljavaju slijedeće uvjete:
•

završen najmanje četverogodišnji sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva ili srodne tehničke i
prirodoslovne znanosti,

•

prosjek ocjena 3,5 ili 3,0 uz preporuku profesora i poslodavca,

•

ostvareno najmanje 350 bodova na GMAT-u,

•

vladaju engleskim jezikom,

•

imaju najmanje 2 godine radnog staža.

Prijave na natječaj dostavljaju se od 15. listopada do 31. prosinca 2004. godine u Referadu poslijediplomskog studija
"MBA in Construction", soba 209 Građevinskog fakulteta, Kačićeva 26, 10000 Zagreb.
Natječajna dokumentacija se sastoji od slijedećih dokumenata:
•

Fotokopija diplome (potrebno je donijeti original na uvid),

•

Uvjerenje o položenim ispitima (prosjeku ocjena) s fakulteta ,

•

Suglasnost poduzeća polaznika da će mu omogućiti redovito pohađanje nastave,

•

Preporuku profesora i poslodavca,

•

Original ili ovjerena fotokopija domovnice,

•

Rodni list,

•

Kopije službenih rezultata GMAT-a,

•

Uvjerenje o znanju engleskog jezika.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Cijena poslijediplomskog studija "Poslovno upravljanje u graditeljstvu" ("MBA in Construction") iznosi 12.000 eura u
kunskoj protuvrijednosti. Nastava će se održavati u Poslijediplomskom središtu Dubrovnik Sveučilišta u Zagrebu. U
cijenu je uključena školarina, knjige i smještaj studenata u dormitoriju Poslijediplomskog središta Dubrovnik.
Cjelokupan iznos uplaćuje se na poslovni račun Sveučilišta u Zagrebu otvoren kod Privredne banke Zagreb: 23400091100010475.
Detaljnije informacije moguće je naći na web stranicama poslijediplomskog studija "Poslovno upravljanje u
graditeljstvu" ("MBA in Construction") http://www.grad.hr/mba ili u Referadi poslijediplomskog studija "MBA in
Construction", soba 209 Građevinskog fakulteta, Kačićeva 26, 10000 Zagreb.

