Program za turističkog vodiča
Opće informacije
Na temelju Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“, broj 130/17.) i Pravilnika
o stručnom ispitu za turističke vodiče i ispitnom programu za turističke pratitelje („Narodne
novine“, broj 50/08., 120/08.) Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću provodi stručni ispit za
turističkog vodiča.
Program će se izvoditi sukladno ukazanoj potrebi, odnosno ukoliko se za izvođenje programa
prijavi minimalno 15 kandidata. Program obuhvaća predavanja i terensku nastavu za turističke
vodiče te polaganje ispita.
Mjesto održavanja: Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću, Ulica bana Ivana Karlovića 16, Gospić.
Vrijeme održavanja: Svibanj 2018. godine. Trajanje programa je dva i pol mjeseca (2,5) mjeseca.
Nastava će se održavati radnim danima u poslijepodnevnim satima i subotom u prijepodnevnim
satima, a terenska nastava uglavnom vikendom. Po završetku programa polazniku se izdaje
uvjerenje o položenom stručnom ispitu za turističkog vodiča.
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OPĆI DIO
Politički sustav Republike Hrvatske
Gospodarski sustav Republike Hrvatske
Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje
Osnove turističkog zakonodavstva
Hrvatska povijest
Turistički zemljopis Hrvatske
Kulturno-povijesni spomenici i druge znamenitosti Hrvatske
Kultura govorenja i pisanja
Strani jezik
Operativno-tehnički poslovi vođenja za turističke vodiče
POSEBNI DIO - Ličko-senjska županija
Cijena programa
Turistički vodič:
a) opći dio 3.500,00 kn (tritisućepetsto kuna),
b) posebni dio 1.600,00 kn (tisućušesto kuna),
Pravo na 10% popusta na opći i posebni dio programa imaju:
a) studenti i članovi Alumni kluba Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću
b) udruge turističkih vodiča
c) redovne članice UHPA-e.
Cijenu je moguće platiti u dvije rate, i to 50% pri upisu, a preostalih 50% cijene prije polaganja
ispita. U cijenu su uključeni ispitni materijal, predavanja i prvo polaganje ispita. U slučaju pada na
ispitu svaki sljedeći izlazak na ispit naplaćuje se 400,00 kn.
Za prijavu i polaganje stručnog ispita kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
1. državljanstvo EU ili hrvatsko
2. prebivalište ili stalno boravište u Republici Hrvatskoj
3. stečena najmanje srednja stručna sprema,

4. izjava o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika.
Informacije i kontakt
e-mail: ured.dekana@velegs-nikolatesla.hr
tel.: 053/676-321
Prijava
Prijave se zaprimaju od 10. travnja do 27. travnja 2018. godine.
Molimo da kandidati koji su zainteresirani za pohađanje programa na gore navedeni e-mail
dostave sljedeće podatke:
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ime i prezime
mjesto i datum rođenja
državljanstvo
zadnja završena razina obrazovanja
prebivalište ili stalno boravište
broj telefona/mobitela.

