
 

Sprawozdanie z pobytu w Veleučilište Velika Gorica  
(University of Applied Sciences Velika Gorica),  

w dniach 23 - 27 maja 2022 r. 
Chorwacja 

 
W dniach 23 - 27 maja 2022 r. Monika Komendarska z Działu Projektów i Barbara Kozłowska 
z Działu Organizacji Dydaktyki Szkoły Głównej Służby Pożarniczej uczestniczyły w ramach 
programu Erasmus+/Staff Mobility for Training w wyjeździe do Veleučilište Velika Gorica 
(University of Applied Sciences, Velika Gorica)/Chorwacja. Wyjazd był doskonałą okazją do 
poznania chorwackiego, wyższego systemu edukacji, wymiany międzyakademickich 
doświadczeń, zdobycia  wiedzy, a także do  poznania chorwackiej kultury, historii oraz 
codziennego życia mieszkańców.  

Veleučilište Velika Gorica (VVG) znajduje się w sercu miasta Velika Gorica, w szóstym co do 
liczby mieszkańców mieście Chorwacji, oddalonym od stolicy kraju - Zagrzebia o 15 km. 
Uniwersytet prowadzi pięć programów studiów na poziomie licencjackim: 
 

 Konserwacja systemów komputerowych,  
 Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,  
 Konserwacja samolotów,  
 Optometria,  
 Konserwacja pojazdów silnikowych, 

oraz trzy programy studiów magisterskich: 

 Zarządzanie kryzysowe,  
 Zarządzanie logistyką i procesami,  
 Systemy informacyjne. 

                                   

  
 
 

 

Wszystkie programy studiów realizowane są przez wysoko wyspecjalizowaną kadrę oraz przy 
wsparciu nowoczesnych rozwiązań i technologii, które są stale uzupełniane i aktualizowane. 
Dodatkowo dla Uczelni bardzo ważne jest nawiązywanie i utrzymywanie współpracy 
z różnymi branżowymi partnerami, które przyczyniają się do wzrostu jakości nauczania 
i konkurencyjności Uczelni. 

Pan Nikola Bakarić, koordynator programu Erasmus+ w Veleučilište Velika Gorica (VVG), 
przedstawił ogólne informacje o Uczelni, jej strukturę oraz pokazał infrastrukturę techniczną 
Uczelni. Dodatkowo, na przykładzie Veleučilište Velika Gorica,  przekazał wiele informacji 
związanych z systemem kształcenia, profilami nauczania w Uczelni, zasadami działania, 
zasadami organizacji pracy i nauki w Chorwacji.  
 



 

  
 

Podczas pobytu w Veleučilište Velika Gorica p. Bakarić zorganizował spotkanie z wieloma 
pracownikami Uczelni, które było doskonałą okazją do rozmowy, wymiany doświadczeń oraz 
przyczyniło się do lepszego poznania profilu działalności Uczelni. Dodatkowo podczas 
spotkania rozmawiano o wspólnie realizowanym projekcie pn. „Integrated Technological And 
Information Platform For Wildfire Management” (SILVANUS), którego obie uczelnie są 
jednymi spośród 49 partnerów konsorcjum.  

  
 
Kolejnym punktem pobytu w Velika Gorica było wspólne wyjście z pracownikami Uczelni do 
Centrum Informacji Turystycznej. Podczas wizyty możliwe było obejrzenie multimedialnego 
pokazu przedstawiającego wszelkie informacje na temat regionu Turopolje, którego sercem 
jest miasto Velika Gorica, jego historii i zabytków. Region ten słynie z wielu zasobów 
naturalnych, bogactwa flory i fauny, lasów dębowych i starych drewnianych domów. 
 

 
 



 

Wartością dodaną była wizyta w miejscowej jednostce straży pożarnej, znajdującej się tuż 
obok University of Applied Sciences. Było to doskonała okazja do obejrzenia ćwiczeń 
strażackich, a także szansa poznania zasad funkcjonowania jednostki oraz sprzętu, jakim 
dysponują chorwaccy strażacy. 
 

 

 
 
Udział w Programie Erasmus+ był także szansą na poszerzenie horyzontów, zdobycie i 
wymianę doświadczeń zawodowych oraz sposobem na nawiązanie nowych, 
międzynarodowych znajomości. To doskonała lekcja poprawy umiejętności językowych, 
samodzielności, radzenia sobie w różnych sytuacjach i oczywiście możliwość poznania 
kultury Chorwacji w szerokim tego słowa znaczeniu.  
 

 

 

 

 


