INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI: ZNANSTVENICI I ZNANSTVENE INSTITUCIJE
SCIENTISTS AND SCIENTIFIC INSTITUTIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION SCIENCE
Informatol. 48, 2015., 3-4,

Veleučilište Baltazar Zaprešić ime je dobilo po Baltazaru Adamu Krčeliću, poznatom hrvatskom povjesničaru, književnom povjesničaru, teologu i pravniku
koji se rodio u Šenkovcu, mjestu pokraj Zaprešića
davne 1715. godine. Još od malih nogu isticao se kao
nadareni učenik pa je svoje školovanje nakon Zagreba nastavio u Beču i Bolonji. U Zagreb se vratio kao
doktor filozofije i bogoslovlja, nakon čega je obavljao
dužnosti kapelana, župnika, prefekta zagrebačkoga
sjemeništa, zagrebačkoga kanonika te rektora Hrvatskoga kolegija u Beču. Ovaj veliki duhovnik i
intelektualac svojim se idejama i otvorenom kritikom žustro zalagao za reforme na svim područjima
školstva, gospodarstva i upravnoga uređenja, s posebnim naglaskom na odgoj mladeži u reformističkom duhu.
Baltazar je autor mnogih djela, koja su danas značajan izvor informacija za hrvatsku povijest. Jedna od
njegovih knjiga, Historiarum cathedralis ecclesiae
Zagrabiensis partis primae tomus primus (1770.),
nalazi se na našem Veleučilištu kao trajni podsjetnik
na čovjeka po kojem je Veleučilište dobilo ime. Baltazar je netom prije smrti svoju privatnu knjižnicu
darovao Kraljevskoj akademiji znanosti u Zagrebu
čime je postao jedan od utemeljitelja Sveučilišne i
nacionalne knjižnice u Zagrebu.
Baltazar Adam Krčelić bio je znamenita i zaslužna
osoba hrvatske povijesti i kulture XVIII. stoljeća i
ponosni smo što naše Veleučilište nosi njegovo ime.
Veleučilište Baltazar Zaprešić visokoškolska je ustanova koja djeluje 14 godina, a na kojoj je do sada
diplomiralo već 5 000 studenata. Za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području visokoga obrazovanja za poslovnu ekonomiju i menadžment Veleučilištu je dodijeljen Certifikat ISO 9001.
Programi koji se odvijaju na Veleučilištu Baltazar
originalni su i jedinstveni programi koje su sastavili
vrhunski stručnjaci i znanstvenici iz polja ekonomije,
a akreditirali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta RH te Agencija za znanost i visoko obrazovanje Republike Hrvatske. Veleučilište Baltazar prvo je
Veleučilište koje je uvelo jedinstvena usmjerenja
Menadžment u kulturi i Komunikacijski menadžment.
Nastavnici koji su zaposleni na Veleučilištu Baltazar
redom su vrhunski stručnjaci i znanstvenici iz svojega
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područja, a među njima je oko 30 doktora znanosti u
najvišim nastavnim i znanstveno-nastavnim zvanjima; od profesora visoke škole do akademika. Veleučilište Baltazar uvelo je sustav tutora koji prate studente tijekom studiranja kako bi im olakšali savladavanje gradiva i drugih studentskih obveza.
Studijski programi Veleučilišta Baltazar Zaprešić
Veleučilište Baltazar izvodi akreditirane programe
od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje
te ministra znanosti, obrazovanja i sporta prof. dr.
sc. Vedrana Mornara. Ova akreditacija potvrđuje
da Veleučilište Baltazar Zaprešić ispunjava uvjete za
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja utvrđene
odredbama Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Pravilnika o sadržaju
dopusnice i uvjetima za izdavanje dopusnice za
obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskog programa i reakreditaciju visokih
učilišta te Kriterija za ocjenu kvalitete veleučilišta i
Visokih škola Agencije za znanost i visoko obrazovanje od 29. lipnja 2011. godine.
Za kvalitetu ukupne nastavne djelatnosti u području
visokoga obrazovanja za poslovnu ekonomiju i menadžment Veleučilištu je dodijeljen Certifikat ISO
9001.
Veleučilište Baltazar izvodi više različitih studija iz
više različitih znanstvenih polja i to:
stručni preddiplomski studij Poslovanja i upravljanja; u znanstvenom području društvenih znanosti,
znanstvenom polju ekonomija, s usmjerenjima Poslovna ekonomija i financije, Menadžment u kulturi i
Menadžment uredskog poslovanja;
 specijalistički diplomski stručni studij Projektni
menadžment; u interdisciplinarnom području
znanosti, znanstvenom polju projektni menadžment;
 specijalistički diplomski stručni studij Komunikacijski menadžment; u znanstvenom području
društvenih znanosti, znanstvenom polju informacijske i komunikacijske znanosti;
 specijalistički diplomski stručni studij Financijski
menadžment; u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstvenom polju ekonomija.
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