
DRUGI LJETNI UPISNI ROK 

PRIJAVE ZA UPIS NA IZVANREDNE STUDIJE PUTEM STUDENTSKE REFERADE 

 

Prijave za upis na izvanredne stručne studije putem studentske službe Sveučilišta Sjever u drugom ljetnom 

upisnom roku (za sve preddiplomske studije osim za studij Medijski dizajn) primat će se: 

18.06. – 14.07.2015., ponedjeljak – petak, u vremenu 12:00 – 16:00 sati. 

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 u 

medijima), 

‐ 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). 

Prijave za upis putem studentske službe Sveučilišta Sjever 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 na izvanredni studij potrebno je priložiti: 

‐ original ili ovjerenu presliku svjedodžbi sva četiri, odnosno pet razreda srednje škole, 

‐ original ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završnom ispitu / završnom radu / državnoj maturi, 

‐ original domovnicu i rodni list (obavezan dokument s naznačenim OIB-om), 

‐ dokaz o izvršenoj uplati troškova prijave za upis u iznosu 300,00 kuna, a koji se uplaćuju na IBAN 

Sveučilišta Sjever HR61 2360000 1102325217, uz naznaku pod „Model“ 00, pod „Poziv na broj“ 661512 te 

pod „Svrha uplate“ troškovi prijave za upis). 

Prijave bez traženih priloga neće se zaprimati, odnosno uzimati kao važeće. 

Rang-liste za upis objavit će se 14.07.2015. iza 19:00 sati, na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta 

Sjever. Rok za predaju žalbi na objavljene rang-liste za upis je 24 sata, računajući od vremena objave rang-

lista. 

 

Upisi po objavljenim rang-listama za upis u drugom upisnom roku vršit će se 16. i 17.07.2015., a prema 

rasporedu i terminima, te uz potrebnu dokumentaciju koji će biti naknadno oglašeni na oglasnim pločama i 

web stranici Sveučilišta Sjever. 


