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U akademskoj godini 2019.⁄2020.
upisivat će se kadeti na preddiplomske
sveučilišne studijske programe:
• VOJNO INŽENJERSTVO (VI)
• VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE (VVU)

U skladu s iskazanim potrebama Oružanih snaga kadeti se na višim godinama studija raspoređuju u sljedeće rodove i službe: oklopništvo, topništvo, inženjerija,
NBKO, veza, motrenje i navođenje, protuzračna obrana,
tehnička služba.
Završetkom studija kadeti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) vojnog inženjerstva.

VOJNA OBUKA KADETA PROVODI SE NA ČETIRI
RAZINE I UKLJUČUJE:
• Vojni kamp 1 (temeljne vojne vještine) (1. godina studija)
• Vojni kamp 2 (vođa tima) (2. godina studija)
• Vojni kamp 3 (zapovjednik desetine) (3. godina studija)
• Vojni kamp 4 (zapovjednik voda) (4. godina studija)
Nositelj studijskih programa je Sveučilište u Zagrebu, a
izvode ih 11 fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s
Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo Tuđman“. Predavači su sveučilišni profesori i iskusni nastavnici HVU-a i
Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Uvjeti upisa na studij: završena četverogodišnja
srednja škola, položena državna matura i posebni uvjeti
(zdravstveni, psihofizički i sigurnosni).
TRAJANJE STUDIJA: OSAM (8) SEMESTARA
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA: 240
Akademski sadržaji studijskih programa povezani su
s programima vojne obuke, od temeljne vojničke do
obuke zapovjednika desetine i zapovjednika voda. Vojna
obuka provodi se na Hrvatskom vojnom učilištu, vojnim
poligonima te ostalim nastavnim i obučnim kapacitetima Oružanih snaga.

SVAKI VOJNI KAMP OBUHVAĆA LJETNE I ZIMSKE
VOJNE KAMPOVE TE OBUKU TIJEKOM GODINE
Nakon upisa na studij kadeti potpisuju ugovor s
MORH-om na temelju kojeg im se osiguravaju stipendija, smještaj, prehrana, obvezna literatura, vojna odora,
sportska oprema i troškovi javnog prijevoza. Završetkom studija kadeti se raspoređuju na prvu časničku
dužnost i dodjeljuje im se prvi časnički čin (poručnik).
HVU svojim kvalitetnim smještajnim, nastavnim, kulturnim, sportskim, uslužnim i drugim sadržajima osigurava
izvrsne uvjete za cjelodnevni boravak i školovanje kadeta.
Učionice i amfiteatri opremljeni su najsuvremenijom
opremom.
Kadeti mogu koristiti vanjske sportske terene s atletskom stazom, sportsku dvoranu s teretanom, dvoranu
za borilačke sportove i automatsku streljanu.
Na prostoru HVU-a kadetima je na raspolaganju i knjižnica s više od 40 000 naslova.

PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM
VOJNO INŽENJERSTVO
Sadržaji predmeta pokrivaju područje tehničkih i prirodnih znanosti te sljedeća područja i grane: strojarstvo,
opće strojarstvo, elektrotehnika i elektronika, kemija i
kemijsko inženjerstvo.
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PREDDIPLOMSKI STUDIJSKI PROGRAM
VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE
Sadržaji predmeta pokrivaju područje društvenih znanosti, sigurnosno-obrambeno polje, ekonomiju, menadžment i vođenje.
U skladu s iskazanim potrebama Oružanih snaga kadeti se na višim godinama studija raspoređuju u sljedeće
rodove i službe: pješaštvo, vojna policija i vojno-obavještajni rod.
Završetkom studija kadeti stječu akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus) vojnog vođenja i upravljanja.

U AKADEMSKOJ GODINI 2019./20. UPISIVAT
ĆE SE KADETI NA DIPLOMSKE SVEUČILIŠNE
STUDIJSKE PROGRAME:
• VOJNO INŽENJERSTVO
• VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE
Nositelj studijskih programa je Sveučilište u Zagrebu
u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem “Dr. Franjo
Tuđman“. Završetkom studija stječe se akademski naziv magistar/magistra vojnog inženjerstva ili magistar/
magistra vojnog vođenja i upravljanja.
Uvjeti upisa na studij: završen preddiplomski sveučilišni
studij Vojno inženjerstvo ili Vojno vođenje i upravljanje
te zadovoljeni posebni uvjeti (zdravstveni, psihofizički i
sigurnosni).
TRAJANJE STUDIJA: DVA (2) SEMESTRA
UKUPAN BROJ ECTS BODOVA: 60
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