
POROČILO O IZMENJAVI PREDAVATELJEV ERASMUS+ V ZAGREB IN 

KOPRIVNICO 

 

V želji po povezovanju s sorodnimi šolami in fakultetami z logističnega področja smo se spomladi 2019 

povezali s Poslovnim veleučilištem v Zagrebu in z Univerzo Sever iz Koprivnice. Obe instituciji 

izobražujeta v programih, ki pokrivajo področje logistike in oskrbovalnih verig. Po usklajevanju 

primernih terminov obiska smo se v začetku septembra (3.‒4. 9. 2019) odpravili na obe instituciji z 

jasnim namenom nadaljnjega sodelovanju pri izobraževalnih programih in njihovih primerjavah, 

projektih in izmenjavi predavateljev. 

Tako smo najprej obiskali Poslovno veleučilište v Zagrebu (Zagreb School of Business), ki izobražuje v 

programih visokih strokovnih usmeritev. Šola je v lasti mesta Zagreba in se delno financira tudi s 

sredstvi študentov, saj ni financirana s strani države oz. ministrstva za izobraževanje. To je potrebno 

poudariti zaradi plačila šolnine in predvsem izvedbe študija za odrasle oz. izredne študente. Med 

strokovnimi programi je za naše študente zanimiva usmeritev v programu Upravljanje oskrbovalnih 

verig (Upravljanje opskrbnim lancima/Supply Chain Management), ki traja 3 leta oziroma 6 semestrov, 

pri kateri študenti pridobijo 180 kreditnih točk (ECTS) ter naziv inženir gospodarske logistike. Ob 

primerjavi programov obeh šol smo ugotovili, da bi bilo možno sodelovanje pri izvajanju tretjega leta 

študija; če upoštevamo že doseženih 120 kreditnih točk za diplomante Višje prometne šole, bi ob 

dodatnem letu študija in dodatnih 60-tih kreditnih točkah dosegli naziv, ki je po stopnji izobrazbe 

enakovreden našim diplomiranim inženirjem logistike. Kljub tej možnosti in razmišljanju o izvedbi 

študija ob zadostnem interesu v Mariboru se po našem prvotnem poizvedovanju pri diplomantih 

modula poslovne logistike VPŠ za to varianto ni odločilo dovolj kandidatov. Tako smo to idejo za zdaj 

opustili, še vedno pa dopustili možnost sodelovanja pri skupnih projektih, financiranih iz evropskih 

socialnih skladov ali v projektih Erasmus+. Obisk v Zagrebu je bil poučen. Spoznali smo delovanje šole, 

prostore, opremo in stkali socialno mrežo, ki nam bo omogočila nadaljnje skupne aktivnosti. Dogovorili 

smo se tudi za vračilo obiska v bližnji prihodnosti. 

V nadaljevanju poti smo se namenili tudi na drugo institucijo – Sveučilište Sjever (University North) v 

Koprivnici. Na univerzi se izvajajo tako preddiplomski kot magistrski študij ter pridobitev doktorata 

znanosti, in sicer na lokacijah v Koprivnici in Varaždinu. Na področju logistike izvajajo program Logistika 

in mobilnost kot preddiplomski (visoko strokovni) program v šestih semestrih (3 leta); tako študenti 

pridobijo 180 kreditnih točk in naziva inženir tehnične in gospodarske logistike. Tudi s predstavniki te 

šole smo opravili daljše razgovore, primerjali programe obeh šol, izvedbo in izobraževalno prakso ter 

povezanost programov z gospodarskimi družbami. Šola je v javni lasti, zato smo preučili možnosti 

nadaljevanja študija za naše diplomante, vendar smo po ustrezni primerjavi ugotovili, da programa 

nista dovolj primerljiva, da bi se s tem omogočilo nadaljevanje študija v tretjem letniku in pridobitev 

čim večjega števila kreditnih točk. Tako je ostala možnost nadaljnjega sodelovanja zgolj pri skupnih 

evropskih projektih ter pri izmenjavi predavateljev. V Koprivnici smo si ogledali prostore fakultete in s 

predavatelji/z vodstvom preživeli več ur ob zanimivih pogovorih in primerjavah izobraževalnih 

programov obeh šol. Obiska obeh institucij sta bili zanimivi izkušnji za primerjavo študijskih programov 

iz logistike dveh sosednjih držav, za sklepanje novih poznanstev in odpiranje možnosti nadaljnjega 

sodelovanja pri projektih Erasmus+.  

Poročilo pripravila: dr. Andreja Križman 

Maribor, oktober 2019         


