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Temeljem čl. 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04,
2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 i 101/14 - O i RUSRH), čl. 88. Statuta Sveučilišta Sjever te
Odluke Senata Sveučilišta o upisnim kvotama za akademsku godinu 2017./2018. od 17. ožujka 2017. godine,
Sveučilište Sjever objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH STUDIJA
U AKADEMSKOJ GODINI 2017./2018.
I. PREDDIPLOMSKI STUDIJI
Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2017./2018. provodi upise za sljedeće studije u trajanju od 3 godine
(180 ECTS bodova):
1. Preddiplomski stručni studij ELEKTROTEHNIKE
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka elektrotehnike
2. Preddiplomski stručni studij MULTIMEDIJE, OBLIKOVANJA I PRIMJENE
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka multimedijske i grafičke tehnologije
3. Preddiplomski stručni studij PROIZVODNOG STROJARSTVA
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka strojarstva
4. Preddiplomski stručni studij GRADITELJSTVA
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka građevinarstva
5. Preddiplomski stručni studij TEHNIČKE I GOSPODARSKE LOGISTIKE
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka tehničke i gospodarske logistike
6. Preddiplomski stručni studij SESTRINSTVA
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva
7. Preddiplomski sveučilišni studij MEDIJSKOG DIZAJNA
Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) medijskog dizajna
8. Preddiplomski sveučilišni studij NOVINARSTVA
Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva
9. Preddiplomski stručni studij POSLOVANJE I MENADŽMENT
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta

Redoviti (sustav
državne mature,
SPU)

Izvanredni (sustav
državne mature,
SPU)

Izvanredni 24 + (prijave
putem studentske
službe) *

UKUPNO

Preddiplomski stručni studij
ELEKTROTEHNIKA
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25

10

72

Preddiplomski stručni studij
MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE
I PRIMJENA

37

43

10

90

Preddiplomski stručni studij
PROIZVODNO STROJARSTVO

37

25

10

72

Preddiplomski stručni studij
GRADITELJSTVO

37

25

10

72

Preddiplomski stručni studij
TEHNIČKA I GOSPODARSKA
LOGISTIKA SC VŽ

30

25

5

60

Preddiplomski stručni studij
SESTRINSTVO

27

100

50

177

Preddiplomski sveučilišni studij
MEDIJSKI DIZAJN

15

25

5

45

Preddiplomski sveučilišni studij
NOVINARSTVO

21

41

10

72

21

50

10

81

20

20

10

50

Studij

Preddiplomski stručni studij
POSLOVANJE I MENADŽMENT
Preddiplomski stručni studij
TEHNIČKA I GOSPODARSKA
LOGISTIKA SC KC


u upisnoj kvoti 24+, za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine

UVJETI UPISA
Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u
minimalno četverogodišnjem trajanju i koji su se plasirali na rang-listu za upis.
Upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2017./2018. moguće je ostvariti:
1.

temeljem prijave podnesene putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU, prijava putem stranice
www.postani-student.hr), položene državne mature i plasmana na rang-listu za upis - za upis na redoviti
ili izvanredni studij
2. temeljem prijave za upis podnesene u studentskoj službi Sveučilišta Sjever za kandidate koji su završili
četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i plasmana na rang-listu za upis - za upis
na izvanredni studij 24+.
Za upis na studij Medijski dizajn provodi se i provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti u kreativnoumjetničkom području, a prema Pravilniku provjere posebnih znanja na Odjelu za medijski dizajn objavljenom na
stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr (obavezan intervju, dodatno vrednovanje za priloženu mapu
radova).
PRIJAVE ZA UPIS
1. PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM SPU-a
Informacije vezane uz način i rokove prijave, vrednovanja ocjena iz srednje škole, predmeta koji čine dio
državne mature, uvjete upisa te kreiranje rang-lista za upis putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU) mogu se
pronaći na stranici www.postani-student.hr.

Poticajne mjere za upise
Sukladno Preporuci Rektorskog zbora Republike Hrvatske o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog
obrazovanja, pravo izravnog upisa u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, ako nisu
rangirani unutar odobrene upisne kvote, a prema upisnim kriterijima imaju sljedeće kategorije kandidata:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata
HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata)
djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine
djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
invalida rata
djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata
djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma
nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
kandidati iz sustava alternativne skrbi.

Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) ostvaruju pravo izravnog upisa u statusu
redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim
kriterijima, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.
Kandidati za upis na izvanredan studij iz sustava alternativne skrbi, ostvaruju pravo na smanjenje 50% od
punog iznosa participacije u troškovima studiranja, a prema upisnim kriterijima, pod uvjetom da se rangiraju
unutar odobrene upisne kvote.
Kandidati koji prijavu za upis podnose putem SPU-a svoju su prijavu dužni izvršiti prema kalendaru
utvrđenom od SPU.
STUDIJ MEDIJSKOG DIZAJNA – Prijave za upis na studij Medijskog dizajna primaju se zaključno do 26. lipnja
2017.
Uz prijavu, kandidati su zaključno do 26. lipnja 2017. dužni dostaviti mapu radova, ukoliko žele ostvariti
dodatne bodove. Mape radova se dostavljaju osobno na Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg
dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica. Intervju je obavezan dio provjere posebnih znanja, vještina i
sposobnosti u kreativno-umjetničkom području i održavati će se u periodu od 03.07.2017. – 05.07.2017., a prema
rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama Sveučilišta Sjever www.unin.hr.

2. PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA SJEVER za
kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine - izvanredni
studij u upisnoj kvoti 24+.
Pravo podnošenja prijave za upis putem studentske službe Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji se prijavljuju
isključivo za upis na izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+.
Rang-lista za upis kandidata prijavljenih putem studentske službe Sveučilišta Sjever formira se na temelju
vrednovanja uspjeha iz srednje škole (opći uspjeh iz sva četiri razreda srednje škole te uspjeha na završnom
ispitu ili maturi).
Prijave za upis (osim za Medijski dizajn) primaju se u dva roka:
 I. rok od 15.05. - 01.06.2017. u vremenu 12:00 - 16:00 sati
 II. rok od 05.06. - 10.07.2017. u vremenu 12:00 - 16:00 sati.
Prijave za upis za studije Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Strojarstvo, Graditeljstvo,
Tehnička i gospodarska logistika, Sestrinstvo, Novinarstvo i Poslovanje i menadžment putem studentske
službe Sveučilišta Sjever za kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010.

godine - izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+ podnose se na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti u
studentskim službama Sveučilišta Sjever ili na stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr.
Uz Obrazac za prijavu potrebno je priložiti:
‐
‐
‐
‐

original ili ovjerenu presliku svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
original ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završnom ispitu ili maturi
original domovnicu i rodni list (obavezan dokument s naznačenim OIB-om)
dokaz o izvršenoj uplati troška prijave za upis u iznosu od 300,00 kuna, a koji se uplaćuju na IBAN
Sveučilišta Sjever HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta 652643 te pod „Svrha uplate“ troškovi prijave za upis).

Prijave bez traženih priloga neće se uzimati kao važeće.
STUDIJ MEDIJSKOG DIZAJNA – Prijave za upis na studij Medijskog dizajna primaju se zaključno do 26.
lipnja 2017.
Prijave se podnose na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti na web stranici Sveučilišta ili u studentskoj
službi Koprivnica Sveučilišta Sjever.
Uz obrazac prijave, kandidati su zaključno do 26. lipnja 2017. dužni dostaviti mapu radova, ukoliko žele
ostvariti dodatne bodove. Mape radova se dostavljaju osobno na Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar
Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica. Intervju je obavezan dio provjere posebnih znanja,
vještina i sposobnosti u kreativno-umjetničkom području i održavati će se u periodu od 03.07.2017. 05.07.2017., a prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama Sveučilišta Sjever www.unin.hr.
Uz prijavu, obvezno treba priložiti sljedeće dokumente:
- original ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završnom ispitu ili maturi
- original ili ovjerenu presliku svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole
- original domovnicu i rodni list (obavezan dokument s naznačenim OIB-om)
- dokaz o izvršenoj uplati razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kuna, a koji se uplaćuju na IBAN
Sveučilišta Sjever HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta 652643 te pod „Svrha uplate“ troškovi provedbe razredbenog postupka.
Prijave se mogu predati osobno u studentskoj službi Sveučilišta Sjever ili se šalju poštom sa rokom primitka
pošiljke zaključno do zadnjeg dana zaprimanja prijava, na adresu:
‐
‐

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica, studentska
služba (za upis na studije Medijski dizajn, Novinarstvo, Poslovanje i menadžment),
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska služba (za upis
na studije Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Graditeljstvo,
Tehnička i gospodarska logistika, Sestrinstvo).

Rang-liste za upis za studije Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Strojarstvo, Graditeljstvo,
Tehnička i gospodarska logistika, Sestrinstvo, Novinarstvo i Poslovanje i menadžment objavit će se za:
 I. rok 01.06.2017. iza 19:00 sati
 II. rok 10.07.2017. iza 19:00 sati
na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever, www.unin.hr. Rok za predaju žalbi na objavljene rangliste za upis je 24 sata, računajući od vremena objave rang-lista.
Rang-liste za upis za studij Medijski dizajn objavit će se 17. srpnja 2017. iza 19:00 sati, na oglasnim pločama
i web stranici Sveučilišta Sjever, www.unin.hr. Rok za predaju žalbi na objavljene rang-liste za upis je 24 sata,
računajući od vremena objave rang-lista.
UPISI TEMELJEM RANG-LISTA
1.

UPISI TEMELJEM RANG-LISTA ZA UPIS PUTEM SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU) - za
upis na redoviti ili izvanredni studij,

Upis kandidata koji su plasman na rang-listu za upis ostvarili putem prijave podnesene Središnjem prijavnom
uredu (SPU) vršit će se na Sveučilištu Sjever (studij Elektrotehnike, Multimedije, oblikovanja i primjene,
Strojarstva, Graditeljstva, Tehničke i gospodarske logistike, Sestrinstva, Novinarstva, Medijskog dizajna i
Poslovanja i menadžmenta) 18. - 20. srpnja 2017., a prema rasporedu i terminima, koji će biti naknadno oglašeni
na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr.
Dokumentacija potrebna pri upisu:
‐ original svjedodžbe o maturi, završnom radu ili završnom ispitu
‐ potvrda o položenim ispitima državne mature
‐ original domovnice i rodnog lista (ukoliko na rodnom listu nema označenog OIB-a, potrebno je priložiti
dokument na kojem je isti označen)
‐ 2 fotografije dimenzija 4x6 cm
‐ dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta Sjever
broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652642 te pod
„Svrha uplate“ trošak upisa.
2. UPISI TEMELJEM RANG - LISTA ZA UPIS PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA SJEVER
– izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+
Upis kandidata koji su plasman na rang-listu za upis na izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+ ostvarili putem
prijave podnesene studentskoj službi Sveučilišta Sjever vršit će se na Sveučilištu Sjever (Sveučilišni centar
Varaždin ili Sveučilišni centar Koprivnica, ovisno o studiju koji se upisuje, osim za studij Medijski dizajn), za:
 I. rok 06.06.2017.
 II. rok 13.07.2017.
a prema rasporedu i terminima, te uz potrebnu dokumentaciju koji će biti naknadno oglašeni na oglasnim
pločama i web stranici Sveučilišta Sjever.
STUDIJ MEDIJSKI DIZAJN – upisi na studij Medijski dizajn vršit će se na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar
Koprivnica, 18. - 20. srpnja 2017., a prema rasporedu i terminima koji će biti naknadno oglašeni na oglasnim
pločama i web stranici Sveučilišta Sjever.
Dokumentacija potrebna pri upisu:
‐ originali dokumenata - svjedodžbe 4 razreda srednje škole i originali svjedodžbe o maturi ili završnom
ispitu (ukoliko originali nisu predani prilikom prijave)
‐ original domovnica i rodni list (ukoliko na rodnom listu nema označenog OIB-a, potrebno je priložiti
dokument na kojem je isti označen)
‐ 2 fotografije dimenzija 4x6 cm
‐ dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta
Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652642
te pod „Svrha uplate“ trošak upisa.
Napomena - broj eventualnih preostalih slobodnih mjesta za upis u II. (jesenskom) upisnom roku objavit će se
na oglasnim pločama te web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr. po izvršenim ljetnim upisnim rokovima.
ŠKOLARINE
Za studije iz tehničkog područja znanosti (studij Elektrotehnike, Multimedije, oblikovanja i primjene,
Strojarstva, Graditeljstva, Tehničke i gospodarske logistike) školarina iznosi 7.370,00 kn.
Za studije iz društvenog područja znanosti (studij Novinarstva i Poslovanja i menadžmenta) školarina iznosi
5.500,00 kn.
Za studij iz područja biomedicine i zdravstva (studij Sestrinstva) školarina iznosi 9.240,00 kn.
Za studij iz umjetničkog područja (studij Medijskog dizajna) školarina iznosi 9.240,00 kn.
DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama:
‐ Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska služba za studije
Medijskog dizajna, Novinarstva i Poslovanja i menadžmenta, broj telefona 048/499-909, e-mail adresa:
referada.kc1@unin.hr,

‐

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, studentska služba za studije Elektrotehnike,
Multimedije, oblikovanja i primjene, Strojarstva, Graditeljstva, Tehničke i gospodarske logistike,
Sestrinstva, broj telefona 042/493-312, 493-364 e-mail adresa: referada.vz@unin.hr

II. DIPLOMSKI STUDIJI
Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2017./2018. provodi upise za sljedeće diplomske sveučilišne studije u
trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova):
1. Diplomski sveučilišni studij NOVINARSTVA
Magistar/magistra novinarstva
2. Diplomski sveučilišni studij MEDIJSKOG DIZAJNA
Magistar/magistra medijskog dizajna
3. Diplomski sveučilišni studij AMBALAŽE
Magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije
4. Diplomski sveučilišni studij ODRŽIVE MOBILNOSTI I LOGISTIKE
Magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike
Studij

Redoviti

Izvanredni

UKUPNO

Diplomski sveučilišni studij
NOVINARSTVO

20

40

60

Diplomski sveučilišni studij
MEDIJSKI DIZAJN

15

30

45

Diplomski sveučilišni studij
AMBALAŽA

30

30

60

Diplomski sveučilišni studij
ODRŽIVA MOBILNOST I
LOGISTIKA

30

30

60

UVJETI UPISA


Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij
iz područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti i politologija
- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela donijet će odluku o polaganju razlikovnih
kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova
Razlikovni kolegiji:
1. Hrvatski jezik u medijima 5 ECTS
2. Pisanje vijesti 5 ECTS
3. Uvod u medije 5 ECTS
4. Politički pojmovi i ideje 5 ECTS
5. Povijest novinarstva 5 ECTS
6. Novinarska radionica 5 ECTS.



Diplomski sveučilišni studij Medijski dizajn
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij
iz umjetničkog područja, polja primijenjena umjetnost i dizajn te iz tehničkog područja znanosti, polje
grafička tehnologija
- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela donijet će odluku o polaganju razlikovnih
kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova

Razlikovni kolegiji:
1. Multimedija 5 ECTS
2. Crtanje i kompozicija 5 ECTS
3. Animirana grafika 5 ECTS
4. Grafičko uređivanje 5 ECTS
5. Umjetnička i medijska fotografija 5 ECTS
6. Oblikovanje zvuka 5 ECTS.


Diplomski sveučilišni studij Ambalaža
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij
iz tehničkog područja znanosti, polje grafička tehnologija te umjetničkog područja, polja primijenjena
umjetnost i dizajn
- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela donijet će odluku o polaganju razlikovnih
kolegija u iznosu do max. 15 ECTS bodova
Razlikovni kolegiji:
1. Uvod u znanstveni i stručni rad 7,5 ECTS
2. Uvod u ambalažnu industriju 7,5 ECTS.



Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij
iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport i temeljne tehničke znanosti te iz
područja društvenih znanosti, polje ekonomija
- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela donijet će odluku o polaganju razlikovnih
kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova
Razlikovni kolegiji:
1. Osnove gospodarske logistike 5 ECTS
2. Osnove prometne i tehničke logistike 5 ECTS
3. Osnove prometne infrastrukture 5 ECTS
4. Tehnologija kopnenog prometa 5 ECTS
5. Osnove ekonomije 5 ECTS
6. Financije i računovodstvo 5 ECTS.

PRIJAVE ZA UPIS
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Studentskoj službi
Sveučilišta Sjever - Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, soba br.
111/1.kat ili na web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr.
Izbor kandidata za upis na diplomske sveučilišne studije obavlja se na temelju rang-liste za upis temeljene
na razredbenom postupku koji obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom
obrazovanju (prosjek ocjena), vrednovanje prema trajanju preddiplomskog studija te vrednovanje prema
kriteriju područja i polja završenog preddiplomskog studija.
Prednost pri upisu daje se kandidatima koji su završili sveučilišni preddiplomski studij iz navedenih
područja i polja.
Kriteriji bodovanja za upis:
UBB = (PO x 100) + ((6 x 300) / TPS) + PPS
UBB - ukupan broj bodova - maksimalno 1000 bodova
PO - prosjek ocjena na preddiplomskom studiju - maksimalno 500 bodova
TPS - trajanje preddiplomskog studija (broj ukupno upisanih semestara na preddiplomskom studiju, od
minimalno 6 ili više) - maksimalno 300 bodova
PPS - područje i polje završenog preddiplomskog studija - 100 bodova područje, 100 bodova polje.

Uz prijavu, obvezno treba priložiti sljedeće dokumente:
‐ original domovnice i rodnog lista (obavezan dokument s naznačenim OIB-om)
‐ original ili ovjerenu presliku svjedodžbe/diplome o završenom odgovarajućem preddiplomskom
stručnom ili sveučilišnom studiju,
‐ original potvrde sa prijepisom svih ocjena na završenom preddiplomskom stručnom ili
sveučilišnom studiju iz koje je vidljiva duljina trajanja studija (datum upisa i datum završetka
studija), sa navedenim brojem ukupno stečenih ECTS bodova i prosjekom ocjena na studiju
‐ dokaz o izvršenoj uplati troška prijave za upis u iznosu 300,00 kuna, a koji se uplaćuju na IBAN
Sveučilišta Sjever HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB
studenta - 652643 te pod „Svrha uplate“ troškovi prijave za upis)
‐
za studente dobitnike Rektorove nagrade - kopija Povelje (Studenti dobitnici Rektorove nagrade
stječu pravo direktnog upisa tj. maksimalnih 1000 bodova. )
Ako student ne priloži potvrdu iz koje je vidljiva duljina trajanja studija, kriterij TPS neće se
bodovati.
Poticajne mjere za upise
Sukladno Preporuci Rektorskog zbora Republike Hrvatske o poticajnim mjerama za upis u ustanove
visokog obrazovanja, pravo izravnog upisa u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, ako
nisu rangirani unutar odobrene upisne kvote, a prema upisnim kriterijima imaju sljedeće kategorije
kandidata:
‐ hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata
‐ HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata)
‐ djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I.
skupine
‐ djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata
‐ djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o
zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
‐ djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma
nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata
‐ kandidati iz sustava alternativne skrbi.
Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) ostvaruju pravo izravnog upisa u
statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a
prema upisnim kriterijima, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag.
Kandidati za upis na izvanredan studij iz sustava alternativne skrbi, ostvaruju pravo na smanjenje 50% od
punog iznosa participacije u troškovima studiranja, a prema upisnim kriterijima, pod uvjetom da se
rangiraju unutar odobrene upisne kvote.
Prijave se predaju osobno u Studentskoj službi Sveučilišta - Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka
Dolinara 1, 48000 Koprivnica, soba br. 111/1.kat, ili dostavljaju poštom na navedenu adresu.
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.
Prijave se primaju od 28. kolovoza do 02. listopada godine u vremenu od 12:00 – 16:00.
Objava rang liste - 09. listopada 2017. na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta.
UPISI
Upisi će se provoditi 11. i 12. listopada 2017., a prema vremenu i rasporedu upisa koji će biti oglašen uz
rang-liste.
Obrasci potrebni za upis te ostale informacije dobivaju se u Studentskoj službi Sveučilišta Sjever Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, soba br. 111/1.kat.
Uz popunjene obrasce kandidati prilažu:
‐ dokumente u originalu: domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma o završenom odgovarajućem
preddiplomskom ili stručnom studiju (ako nisu predani kod prijave)

‐
‐
‐

dvije fotografije dimenzije 4x6 cm
uplatnicu na iznos 350,00 kuna za troškove upisa i
potvrdu o uplaćenim troškovima školarine, odnosno rati školarine.
ŠKOLARINE

Troškovi školarine u akademskoj godini 2017./2018. za studije Novinarstvo, Ambalaža, Održiva mobilnost
i logistika 7.370,00 kn.
Troškovi školarine u akademskoj godini 2017./2018. za studij Medijski dizajn iznose 9.240,00 kn.
Ukoliko student ima obvezu upisati razlikovne kolegije u akademskoj godini 2017./2018., trošak jednog
ECTS boda iznosi 122,83 kn za studije Novinarstvo, Ambalaža, Održiva mobilnost i logistika, a za studij
Medijski dizajn trošak jednog ECTS boda iznosi 154,00 kn.
DODATNE INFORMACIJE
Sve potrebne informacije mogu se potražiti u studentskoj službi Sveučilišta Sjever - Sveučilišni centar
Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 Koprivnica, soba br. 111/1.kat, kao i na web stranici Sveučilišta
Sjever www.unin.hr.

