
 

 
 
 

 

 

 

 

Temeljem čl. 46. i 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 na preddiplomskim i diplomskim 
studijima Sveučilišta Sjever za ak. god. 2021./2022. Sveučilište Sjever objavljuje: 

 
 
 

NATJEČAJ 
ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH I 

DIPLOMSKIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 
 
 

I. PREDDIPLOMSKI STUDIJI 
 

Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2021./2022. provodi upise za sljedeće studije u trajanju od 3 
godine (180 ECTS bodova): 

 
SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN 

 
1. Preddiplomski stručni studij ELEKTROTEHNIKA 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka elektrotehnike 
 

2. Preddiplomski stručni studij MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE I PRIMJENA 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka multimedijske i grafičke 

tehnologije 
 

3. Preddiplomski stručni studij PROIZVODNO STROJARSTVO 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka strojarstva 

 
4. Preddiplomski stručni studij MEHATRONIKA 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka mehatronike 
 
5. Preddiplomski stručni studij GRADITELJSTVO 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka građevinarstva 
 

Sveučilište 
Sjever 

Sveučilišni centar Koprivnica 
Trg dr. Žarka Dolinara 1 
48000 Koprivnica 
 
Sveučilišni centar Varaždin 
104. brigade 3 
42000 Varaždin 
www.unin.hr 



 

6. Preddiplomski sveučilišni studij GEODEZIJA I GEOMATIKA 
Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka geodezije i geomatike 

 
7. Preddiplomski stručni studij LOGISTIKA I MOBILNOST 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka logistike i mobilnosti 
 
8. Preddiplomski stručni studij SESTRINSTVO 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva 
  
9. Preddiplomski stručni studij FIZIOTERAPIJA 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) fizioterapije 
 
10. Preddiplomski sveučilišni studij GLAZBA I MEDIJI 

Sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (univ.baccalaureus/baccalaurea) glazbene pedagogije i 
medija 

 
 
SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA 
 
11. Preddiplomski sveučilišni studij MEDIJSKI DIZAJN 

Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) medijskog dizajna 
 
12. Preddiplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I NOVINARSTVO  

Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije, medija i novinarstva 
 
13. Preddiplomski stručni studij POSLOVANJE I MENADŽMENT 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta 
 
14. Preddiplomski stručni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka prehrambene tehnologije 
 
15. Preddiplomski stručni studij LOGISTIKA I MOBILNOST 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka logistike i mobilnosti 
 
16. Preddiplomski sveučilišni studij ZAŠTITA OKOLIŠA, RECIKLIRANJE I AMBALAŽA 

Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka inženjerstva okoliša 
 

17. Preddiplomski stručni studij RAČUNARSTVO I INFORMATIKA (mjesto izvođenja Đurđevac) 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka računarstva 

 
 

Sveučilišni centar Varaždin 
Redoviti (sustav  
državne mature, 

SPU)

Izvanredni (sustav  
državne mature, 

SPU) 
Preddiplomski stručni studij  
ELEKTROTEHNIKA 

70 / 

Preddiplomski stručni studij  
MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE  
I PRIMJENA 

90 25 

Preddiplomski stručni studij  
PROIZVODNO STROJARSTVO 

60 / 



 

Preddiplomski stručni studij  
MEHATRONIKA 

60 / 

Preddiplomski stručni studij  
GRADITELJSTVO 

70 / 

Preddiplomski sveučilišni studij  
GEODEZIJA I GEOMATIKA 

35 / 

Preddiplomski stručni studij  
LOGISTIKA I MOBILNOST 

60 / 

Preddiplomski stručni studij  
SESTRINSTVO 

35 90 

Preddiplomski stručni studij  
FIZIOTERAPIJA 

35 60 

Preddiplomski sveučilišni studij  
GLAZBA I MEDIJI 

13+2* / 

Sveučilišni centar Koprivnica 
Redoviti (sustav  
državne mature, 

SPU)

Izvanredni (sustav  
državne mature, 

SPU) 
Preddiplomski sveučilišni studij  
MEDIJSKI DIZAJN 

45 / 

Preddiplomski sveučilišni studij  
KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I 
NOVINARSTVO 

25 20 

Preddiplomski stručni studij  
POSLOVANJE I MENADŽMENT 

25 40 

Preddiplomski stručni studij  
LOGISTIKA I MOBILNOST 

30 / 

Preddiplomski stručni studij 
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA

45 / 

Preddiplomski sveučilišni studij  
ZAŠTITA OKOLIŠA, RECIKLIRANJE 
I AMBALAŽA 

35 / 

Preddiplomski stručni studij 
RAČUNARSTVO I INFORMATIKA 

30 15 

 *posebna kvota za strane državljane 
 
 

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 2021./2022. moguće je 
ostvariti 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. Kandidati koji su završili minimalno srednje četverogodišnje obrazovanje 
prije 2010. godine nemaju obvezu polaganja ispita državne mature i prilikom plasmana na rang-listu 
za upis ne dobivaju bodove koje ti ispiti donose.  
 
Za upis na preddiplomski studij Medijski dizajn provodi se i dodatna provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti u kreativno-umjetničkom području, a prema Pravilniku provjere posebnih znanja 
na Odsjeku za medijski dizajn objavljenom na stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr (obavezan 



 

intervju, dodatno vrednovanje za priloženu mapu radova). 
 
Za upis na preddiplomski studij Glazba i mediji provodi se i dodatna provjera specifičnih glazbenih 
znanja, vještina i sposobnosti, a prema uputama o Postupku dodatne provjere specifičnih znanja, vještina 
i sposobnosti  na Odjelu za glazbu i medije objavljenom na stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr. 
 
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU ne predstavljaju posebnu kvotu (kvotu za strane državljane), već 
ulaze u kvotu za hrvatske državljane, imaju jednaka prava i pristup obrazovanju kao i hrvatski građani, 
odnosno kandidati iz zemalja EU u akademskim pravima i obvezama izjednačeni su sa 
kandidatima/studentima iz RH. Kandidati koji dolaze iz zemalja EU dužni su prilikom upisa 
Studentskoj službi dostaviti potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine 
kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).  
 

PRIJAVE ZA UPIS 
 
PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM SPU sustava 
 
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. 
 
Kandidati koji prijavu za upis podnose putem SPU sustava svoju su prijavu dužni izvršiti prema 
utvrđenom kalendaru (https://www.studij.hr/kalendar). 

 
Kandidati koji se prijavljuju na preddiplomski stručni studij Sestrinstvo i Fizioterapija obvezni su do 
6. srpnja 2021. dostaviti Potvrdu koju izdaje liječnik specijalist opće/obiteljske medicine o 
zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij na mail adresu potvrda.spu@unin.hr. 
Bez dostavljene Potvrde kandidati neće biti uvršteni na rang-listu za upise. 
 
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 (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 
103/03, 148/13, 98/19), 

 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 sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
 kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „ Listi težine i vrste invaliditeta – 

oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi 
oštećenja organizma – Listi I“, isključujući osobe s intelektualnim teškoćama (točka V.6. 



 

Intelektualne teškoće), samostalno ili udruženo s ostalim oštećenjima (prema Nalazu i 
mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom)  

 kandidati iz sustava alternativne skrbi. 
 
Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) i kandidati iz sustava alternativne skrbi ostvaruju pravo izravnog upisa u statusu 
izvanrednog studenata (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij putem SPU sustava izvan 
odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim kriterijima i 
participiraju u cijeni školarine 50% od ukupnog iznosa školarine. 
 
Prilikom prijave na SPU kandidati su obvezni dostaviti odgovarajuću potvrdu o statusu u pogledu 
alternativne skrbi na mail adresu potvrda.spu@unin.hr, a najkasnije do 6. srpnja 2021. 

 
 

STUDIJ MEDIJSKOG DIZAJNA – Prijave za upis na studij Medijskog dizajna primaju se zaključno do 
27. lipnja 2021. (www.postani-student.hr). 
 
Uz prijavu, kandidati su od 7. lipnja 2021. do zaključno 27. lipnja 2021. dužni dostaviti mapu radova, 
ukoliko žele ostvariti dodatne bodove. Mape radova se dostavljaju poštom na Sveučilište Sjever, 
Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica. Intervju je obvezan dio 
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u kreativno-umjetničkom području i održavati će se 
5. i 6. srpnja 2021. putem videokonferencijskog sustava Google Meet Sveučilišta Sjever, a prema 
rasporedu i uputama koje će biti objavljene na web stranicama Sveučilišta Sjever www.unin.hr.  

 
Trošak postupka provjere za studij Medijski dizajn iznosi 100,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun 
Sveučilišta Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB 
studenta - 652646 te pod „Svrha uplate“ trošak prijave. 

 
 

STUDIJ GLAZBA I MEDIJI – Prijave za upis na studij Glazba i mediji primaju se zaključno do 25. 
lipnja 2021. (www.postani-student.hr). 
 
Prijave za dodatnu provjeru specifičnih glazbenih znanja, vještina i sposobnosti na studiju Glazba i 
mediji primaju se zaključno do 25. lipnja 2021. Prijave se podnose putem e-adrese 
referada.vz@unin.hr slanjem obrasca Prijave, obrasca Privole (suglasnost za prikupljanje, obradu, 
objavu osobnih podataka) te potvrde uplate troška postupka. Postupak dodatne provjere specifičnih 
znanja, vještina i sposobnosti na studiju Glazba i mediji održati će se 28. i 29. lipnja 2021. godine, a 
prema rasporedu i uputama koje će biti objavljene na web stranicama Sveučilišta Sjever www.unin.hr.  
Trošak postupka provjere za studij Glazba i mediji iznosi 100,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun 
Sveučilišta Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB 
studenta - 652646 te pod „Svrha uplate“ trošak postupka provjere. 
 

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 22. - 26. srpnja 2021., a prema rasporedu i 
terminima, koji će biti oglašeni na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr. 



 

 
Dokumentacija potrebna pri upisu: 
 fotografija 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, 

 dokaz o uplaćenim troškovima školarine, odnosno rati školarine. Uplata se vrši na žiro račun 
Sveučilišta Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ 
OIB studenta - 652649 te pod „Svrha uplate“ trošak školarine. 

 
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 
upisima. 

ŠKOLARINE 
 
Za studije iz tehničkog i biotehničkog područja znanosti (Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i 
primjena, Proizvodno strojarstvo, Mehatronika, Graditeljstvo, Geodezija i geomatika, Logistika i 
mobilnost, Prehrambena tehnologija, Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža i Računarstvo i 
informatika) školarina iznosi 7.370,00 kn. 
Za studije iz društvenog područja znanosti (Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i 
menadžment) školarina iznosi 5.500,00 kn. 
Za studije iz područja biomedicine i zdravstva (Sestrinstvo i Fizioterapija) školarina iznosi 9.240,00 
kn; 
Za studij iz umjetničkog područja (Medijski dizajn, Glazba i mediji) školarina iznosi 9.240,00 kn. 
 

DODATNE INFORMACIJE 
 
Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama: 
 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, studentska služba za studije 

Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Mehatronika, 
Graditeljstvo, Geodezija i geomatika, Logistika i mobilnost, Sestrinstvo, Fizioterapija i Glazba 
i mediji na broj telefona 042/493-364, e-mail adresa: referada.vz@unin.hr, 

 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska služba 
za studije Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Poslovanje i menadžment, 
Prehrambena tehnologija, Logistika i mobilnost, Zaštita okoliša, recikliranje i ambalaža i 
Računarstvo i informatika na broj telefona 048/499-909, e-mail adresa: referada.kc1@unin.hr. 

 
 

II. DIPLOMSKI STUDIJI 
 

Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2021./2022. provodi upise za sljedeće diplomske sveučilišne 
studije u trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova): 

 
 

SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN 
 

1. Diplomski sveučilišni studij MULTIMEDIJA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije 
 

 



 

2. Diplomski sveučilišni studij STROJARSTVO 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva 

 
3. Diplomski sveučilišni studij GRADITELJSTVO 

Magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva 
 
4. Diplomski sveučilišni studij SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU 

Magistar/magistra sestrinstva 
 
5. Diplomski sveučilišni studij POSLOVNA EKONOMIJA; smjer Međunarodna trgovina, smjer 

Turizam i smjer Digitalna ekonomija i inovacije 
Magistar/magistra poslovne ekonomije 

 
6. Diplomski sveučilišni studij ODNOSI S JAVNOSTIMA 

Magistar/magistra odnosa s javnostima 
 
 

SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA 
 
7. Diplomski sveučilišni studij MEDIJSKI DIZAJN 

Magistar/magistra medijskog dizajna 
 
8. Diplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I NOVINARSTVO 

Magistar/magistra komunikologije, medija i novinarstva  
 
9. Diplomski sveučilišni studij AMBALAŽA, RECIKLIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

Magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije 
 
10. Diplomski sveučilišni studij ODRŽIVA MOBILNOST I LOGISTIČKI MENADŽMENT 

Magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike 
 

Sveučilišni centar Varaždin 
Redoviti (sustav  

diplomski.studij.hr)
Izvanredni (sustav 

diplomski.studij.hr) 

Diplomski sveučilišni studij 
MULTIMEDIJA 

40 10 

Diplomski sveučilišni studij 
STROJARSTVO 

20 30 

Diplomski sveučilišni studij 
GRADITELJSTVO 

20 30 

Diplomski sveučilišni studij 
SESTRINSTVO – MENADŽMENT 
U SESTRINSTVU 

20 60 

Diplomski sveučilišni studij  
POSLOVNA EKONOMIJA 

/ 70 

Diplomski sveučilišni studij  
ODNOSI S JAVNOSTIMA 

/ 50 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UVJETI UPISA 
 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MULTIMEDIJA 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski 
sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, 

 studij sa razlikovnim kolegijima u iznosu od 15 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji 
su završili preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička 
tehnologija, 

 za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugog područja i/ili 
polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će 
Rješenje o polaganju razlikovnih kolegija u opsegu 15 - 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Osnove programiranja grafike 5 ECTS 
2. Uvod u digitalno nakladništvo 5 ECTS 
3. WEB i mobilne aplikacije 5 ECTS 
4. Multimedija, oblikovanje i primjena 5 ECTS 
5. Grafički dizajn 5 ECTS  
6. 3D modeliranje 5 ECTS. 

 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ STROJARSTVO 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski 
sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, 

 studij sa razlikovnim kolegijima u opsegu od 18 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji 
su završili preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, 

 za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja 
i/ili polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet 
će Rješenje o polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Mehanika čvrstih tijela 6 ECTS 
2. Tehnički materijali 6 ECTS 
3. Elementi konstrukcija 6 ECTS 

Sveučilišni centar Koprivnica 
Redoviti (sustav  

diplomski.studij.hr)
Izvanredni (sustav 

diplomski.studij.hr) 

Diplomski sveučilišni studij  
MEDIJSKI DIZAJN 

15 15 

Diplomski sveučilišni studij 
KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I 
NOVINARSTVO 

15 15 

Diplomski sveučilišni studij 
AMBALAŽA, RECIKLIRANJE I 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

15 15 

Diplomski sveučilišni studij  
ODRŽIVA MOBILNOST I 
LOGISTIČKI MENADŽMENT

40 20 



 

4. Termodinamika i mehanika fluida 6 ECTS 
5. Proizvodne tehnologije 6 ECTS. 

 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GRADITELJSTVO 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski 
sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, 

 studij sa razlikovnim kolegijima u opsegu od 15 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji 
su završili preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, 

 za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja 
i/ili polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet 
će Rješenje o polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 45 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji:  

1. Elementi zgrada II 5 ECTS 
2. Proračun konstrukcija 5 ECTS 
3. Hidrologija i hidraulika 5 ECTS 
4. Ceste 5 ECTS 
5. Zgradarstvo 5 ECTS 
6. Regulacije i melioracije 5 ECTS 
7. Građevinska statika 5 ECTS 
8. Geomehanika 5 ECTS 
9. Betonske konstrukcije 5 ECTS. 

 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU  

 kandidati koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni studij iz područja 
biomedicinskih znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, imaju pravo 
upisa na diplomski studij bez obveze polaganja razlikovnih kolegija, 

 kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih 
znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija (primaljstvo), 
propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a, 

 kandidati koji su završili istovrsni preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih 
znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, propisuje se obveza polaganja 
razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a, 

 kandidati koji su završili preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana ginekologija i opstetricija (primaljstvo), propisuje se 
obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 30 ECTS-a. 

 
Razlikovni kolegiji:  

1. Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 6 ECTS 
2. Mentoriranje u sestrinstvu 6 ECTS 
3. Znanost i društvo 6 ECTS 
4. Etika u sestrinstvu 6 ECTS 
5. Odabrane teme iz patofiziologije 6 ECTS. 

 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POSLOVNA EKONOMIJA (smjerovi Međunarodna trgovina, 
Turizam i Digitalna ekonomija i inovacije) 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski 



 

sveučilišni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija, 
 studij sa razlikovnim kolegijima u opsegu od 18 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji 

su završili preddiplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije i 
područja tehničkih znanosti, polje tehnologija promet i transport,        

 za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih područja i/ili 
polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će 
Rješenje o polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Uvod u ekonomiju 6 ECTS 
2. Računovodstvo i financije 6 ECTS 
3. Mikroekonomija I 6 ECTS 
4. Makroekonomija I 6 ECTS 
5. Marketing 6 ECTS. 
 

 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ODNOSI S JAVNOSTIMA 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni 
preddiplomski studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti, 

 za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih područja i/ili 
polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će 
Rješenje o polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Teorije komuniciranja 6 ECTS 
2. Informativni novinarski žanrovi 6 ECTS 
3. Jezik medija 6 ECTS 
4. Uvod u politologiju 6 ECTS 
5. Osnove medija 6 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/Povjerenstvo 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 KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I 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/Povjerenstvo 
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 AMBALAŽA, RECIKLIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 

 studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni 
preddiplomski studij iz tehničkog područja znanosti te svih srodnih studija koji omogućavaju 
praćenje nastave na diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša na Sveučilištu 
Sjever, 

 preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja i svih srodnih studija, uz polaganje 
razlikovnih predmeta do max 15 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Reprodukcijski procesi u ambalažnoj 7,5 ECTS 
2. Uvod u ambalažnu industriju 7,5 ECTS. 

 
 
DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ODRŽIVA MOBILNOST I LOGISTIČKI MENADŽMENT 

 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/Povjerenstvo 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. 

 

UVJETI UPISA 
 
Upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2021./2022. 
moguće je ostvariti putem sustava za prijavu na diplomske studije, a kojem se pristupa putem web 
stranice diplomski.studij.hr - za upis na redoviti ili izvanredni studij, 
 



 

Kandidati koji se prijavljuju na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu 
obvezni su do 4. rujna 2021. dostaviti Potvrdu koju izdaje liječnik specijalist opće/obiteljske medicine 
o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij na mail adresu potvrda.spu@unin.hr. 
Bez dostavljene Potvrde kandidati neće biti uvršteni na rang-listu za upise. 

 
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU ne predstavljaju posebnu kvotu (kvotu za strane državljane), već 
ulaze u kvotu za hrvatske državljane, imaju jednaka prava i pristup obrazovanju kao i hrvatski građani, 
odnosno kandidati iz zemalja EU u akademskim pravima i obvezama izjednačeni su sa 
kandidatima/studentima iz RH. Kandidati koji dolaze iz zemalja EU dužni su prilikom upisa 
Studentskoj službi dostaviti potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine 
kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr). 
Kandidati koji preddiplomski sveučilišni/stručni studij nisu završili u Republici Hrvatskoj trebaju 
dostaviti Rješenje Povjerenstva Sveučilišta Sjever za akademsko priznavanje inozemnih 
visokoškolskih kvalifikacija. Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za akademsko 
priznavanje Sveučilišta Sjever (www.unin.hr/upisi/akademsko-priznavanje/dokumenti/). 

 

PRIJAVE ZA UPIS 
 

PRIJAVE ZA UPIS PUTEM diplomski.studij.hr - UPIS NA REDOVITI ILI IZVANREDNI STUDIJ 
 
Informacije vezane uz način i rokove prijave, uvjete upisa te kreiranje rang-lista za upis mogu se 
pronaći na stranici https://diplomski.studij.hr od 1. srpnja 2021. 
 
Kandidati su svoju prijavu dužni izvršiti prema utvrđenom kalendaru 
(https://www.studij.hr/kalendar). 
Prijave za upis na istovrsni diplomski studij moguće su od 1. srpnja 2021. do 30. rujna 2021. do 11:59 
sati. 
Prijave za upis na neistovrsni diplomski studij moguće su od 1. srpnja 2021. do 11. rujna 2021.  
Kandidati se upućuju da na stranici https://www.studij.hr provjere da li imaju obvezu dostave 
dokumentacije o završenom preddiplomskom studiju i poprate rokove za dostavu dokumentacije. 
Prijavu na diplomski studij moguće je izvršiti i preporučljivo je i prije završetka preddiplomskog 
studija, a za dostavu kompletne dokumentacije potrebno je pratiti kalendar prijava. 

 
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 (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 
103/03, 148/13, 98/19), 

 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 sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
 kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „ Listi težine i vrste invaliditeta – 

oštećenja funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi 
oštećenja organizma – Listi I“, isključujući osobe s intelektualnim teškoćama (točka V.6. 
Intelektualne teškoće), samostalno ili udruženo s ostalim oštećenjima (prema Nalazu i 
mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s 
invaliditetom)  

 kandidati iz sustava alternativne skrbi. 
 
Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (Rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje) i kandidati iz sustava alternativne skrbi ostvaruju pravo izravnog upisa u statusu 
izvanrednog studenata (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij putem SPU sustava izvan 
odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim kriterijima i 
participiraju u cijeni školarine 50% od ukupnog iznosa školarine. 

 
Prilikom prijave na diplomski.studij.hr kandidati su obvezni dostaviti odgovarajuću potvrdu o statusu 
u pogledu alternativne skrbi na mail adresu potvrda.spu@unin.hr do 1. rujna 2021. 

 

UPISI 
 

UPISI NA REDOVITI ILI IZVANREDNI STUDIJ 

Upisi će se provoditi na Sveučilištu Sjever od 1. listopada 2021., a prema objavljenom rasporedu na 
web stranicama Sveučilišta Sjever www.unin.hr. 

 
Dokumentacija potrebna pri upisu: 
 fotografija 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, 

 dokaz o uplaćenim troškovima školarine, odnosno rati školarine. Uplata se vrši na žiro račun 
Sveučilišta     

 Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta 
- 652649  te pod „Svrha uplate“ trošak školarine. 

 

ŠKOLARINE 
 

Za diplomske studije iz tehničkog i društvenog područja znanosti (Multimedija, Strojarstvo, 
Graditeljstvo, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistički menadžment, 
Poslovna ekonomija, Odnosi s javnostima i Komunikologija, mediji i novinarstvo) školarina iznosi 
7.370,00 kn. 
Za diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva (Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu) 
školarina iznosi 10.662,00 kn. 
Za diplomski studij iz umjetničkog područja (Medijski dizajn) školarina iznosi 9.240,00 kn. 

 
Ukoliko student ima obvezu upisati razlikovne kolegije u akademskoj godini 2021./2022., trošak jednog 
ECTS boda iznosi: 
 122,83 kn za diplomske studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Ambalaža, recikliranje 

i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistički menadžment, Poslovna ekonomija, Odnosi s 
javnostima i Komunikologija, mediji i novinarstvo, 



 

 177,70 kn za diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, 
 154,00 kn za diplomski studij Medijski dizajn. 

DODATNE INFORMACIJE 
 

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama: 
 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, studentska služba za studije 

Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu, Poslovna 
ekonomija, Odnosi s javnostima na broj telefona 042/493-364, e-mail adresa: 
referada.vz@unin.hr, 

 Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska služba 
za studije Komunikologija, mediji i novinarstvo, Medijski dizajn, Ambalaža, recikliranje i 
zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistički menadžment na broj telefona 048/499-909, e-
mail adresa: referada.kc1@unin.hr. 
 

III. POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKOG PROGRAMA ZA PRISTUPNIKE HRVATE 
IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE ZA PREDDIPLOMSKE I DIPLOMSKE STUDIJE 
 
Sukladno Sporazumu o suradnji Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i 
Sveučilišta Sjever (Klasa: 602-11/19-01/05, Urbroj: 537-01/5-19-01) i prema uvjetima iz točke I. i točke 
II. ovog Natječaja definira se način prijava za upis na visoko učilište pristupnika Hrvata izvan 
Republike Hrvatske za slijedeće kategorije pristupnika: 
 pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, 

Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, 
Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i 

 pripadnike hrvatskog iseljeništva/dijaspore u prekomorskim i europskim državama i njihove 
potomke 
 

Prijave se primaju za: 
 preddiplomske studijske programe: 

Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Mehatronika, 
Graditeljstvo, Logistika i mobilnost, Sestrinstvo, Fizioterapija, Medijski dizajn, Komunikologija, 
mediji i novinarstvo, Poslovanje  i menadžment, Prehrambena tehnologija i Zaštita okoliša, 
recikliranje i ambalaža  za dva upisna mjesta na navedenim studijskim programima. 
 diplomske studijske programe: 

Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu, Poslovna ekonomija, 
Odnosi s javnostima, Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Ambalaža, recikliranje i 
zaštita okoliša i Održiva mobilnost i logistički menadžment za dva upisna mjesta na navedenim 
studijskim programima. 
 
Prijave za upis na studijske programe za pristupnike Hrvate izvan Republike Hrvatske podnose se 
osobno/poštom u studentskoj službi Sveučilišta Sjever za studije u Sveučilišnom centru Varaždin, 
104. brigade 1, a za studije u Sveučilišnom centru Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1 (mjesto 
izvođenja studijskih programa navedeno je u točki I. i II. ovog Natječaja), na Obrascu za prijavu.  
 
Prijave za upis primaju se od 30. kolovoza 2021. do 3. rujna 2021.  
 
Rang-lista za upis kandidata na preddiplomskim studijima formira se na temelju vrednovanja 
uspjeha iz srednje škole (opći uspjeh iz sva četiri/pet razreda srednje škole te uspjeha na završnom 
ispitu ili maturi). 

 
Uz Obrazac za prijavu preddiplomskih studijskih programa potrebno je priložiti: 



 

 potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o pripadnosti 
    hrvatskim manjinama ili pripadnosti hrvatskom iseljeništvu/dijaspori, 
 original svjedodžbi sva četiri/pet razreda srednje škole, 
 original svjedodžbe o završnom ispitu ili maturi, 
 za studij Sestrinstvo i Fizioterapija - Potvrdu koju izdaje liječnik specijalist opće/obiteljske 
    medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na  studij, 
 dokaz o izvršenoj uplati troška prijave za upis u iznosu od 300,00 kn, 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. 

 
Rang-lista za upis kandidata na diplomskim studijima formira se na temelju vrednovanja 
uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom obrazovanju (prosjek ocjena) i vrednovanje 
prema kriteriju istovrsnosti završenog preddiplomskog studija. 
 
Uz Obrazac za prijavu diplomskih studijskih programa potrebno je priložiti: 
 potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske o pripadnosti 
    hrvatskim manjinama ili pripadnosti hrvatskog iseljeništva/dijaspore, 
 original svjedodžbe/diplome/potvrde o završenom odgovarajućem preddiplomskom  
    stručnom ili sveučilišnom studiju, 
 original potvrde sa prijepisom svih ocjena na završenom preddiplomskom stručnom ili 
    sveučilišnom studiju (sa navedenim brojem ukupno stečenih ECTS bodova) i prosjekom  
    ocjena na studiju,  
 za studij Sestrinstvo  - menadžment u sestrinstvu - Potvrdu koju izdaje liječnik specijalist 
    opće/obiteljske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za upis na studij, 
 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 kandidata - 652643 te pod „Svrha uplate“ troškovi prijave za upis), 
 

 

ZAŠTITA PODATAKA I POVJERLJIVOST 
 

Sveučilište Sjever postupa u skladu sa odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba EU 
2016/679) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, br. 42/2018) te čuva povjerljivost 
svih osobnih podataka kandidata koji će biti prikupljeni temeljem podnošenja prijava za upis sukladno 
ovom Natječaju. 
Sveučilište Sjever osobne podatke kandidata prikuplja temeljem zakonskih osnova utvrđenih 
Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i drugih relevantnih zakonskih propisa iz 
područja znanosti i visokog obrazovanja. 
Korištenje i obrada osobnih podataka koji se ne temelje na zakonskim osnovama ili ovom Natječaju, 
podliježe davanju privole. 
Sveučilište Sjever obrađuje osobne podatke kandidata u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje 
zakonom i drugim pravnim aktima utvrđenih obveza redovitog djelovanja Sveučilišta i provođenja 
aktivnosti visokog obrazovanja odnosno upisa i reguliranja statusa prijavljenih kandidata. 
Osim za pravno utemeljene svrhe  prikupljeni osobni podaci kandidata neće se koristiti ni obrađivati 
u druge svrhe. 
 


