
Na temelju članka 77. stavka 2.,3.,4.,5.,6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
Narodne novine, broj 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) i odluke Senata Sveučilišta Sjever sa III. sjednice u akademskoj godini 
2014./2015., od 18. prosinca 2014. godine, Sveučilište Sjever objavljuje 

 
NATJEČAJ 

za 
upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever  

u ak. god. 2014./2015. 
 
Sveučilište Sjever će na Sveučilišnom centru Varaždin provoditi upis studenata u I. godinu 

diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2014./2015. i to na diplomski sveučilišni studij 

Odnosi s javnostima te diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija sa dva smjera; 

Međunarodna trgovina i Turizam u sljedećim kvotama: 

Diplomski studiji Redoviti
studenti 

Izvanredni
studenti 

Ukupno 

Odnosi s javnostima 0 60 60 

Poslovna ekonomija; 
(Međunarodna 

trgovina i Turizam) 
0 90 90 

 
 

UVJETI UPISA: 
 Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija; smjer Međunarodna trgovina i smjer 

Turizam 
 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski 
studij iz polja ekonomije. 

- za pristupnike koji su završili preddiplomski stručni studij ili sveučilišni studij iz drugog 
područja i polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), odjelni pročelnik donijeti će odluku o 
polaganju razlikovnih kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova. 
 

Razlikovni kolegiji: 
Uvod u ekonomiju, 7.5 ECTS
Mikroekonomija 1, 7.5 ECTS
Makroekonomija 1, 7.5 ECTS
Računovodstvo i financije, 7.5 ECTS

 
 Diplomski sveučilišni studij Odnosi s javnostima 

 
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati osobe koje su završile sveučilišni preddiplomski 

studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. 

- za pristupnike koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja 
i polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), odjelni pročelnik donijeti će odluku o 
polaganju razlikovnih kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova. 
 

Razlikovni kolegiji: 
Komunikologija, 4 ECTS
Uvod u medije, 5 ECTS
Povijest novinarstva, 4 ECTS
Pisanje vijesti, 7 ECTS
Hrvatski jezik u medijima, 5 ECTS

Politički pojmovi i ideologije, 5 ECTS

 
 



 
PRIJAVE: 
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Studentskoj 
službi Sveučilišta – Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, 42000 Varaždin,prizemlje/soba br. 
104., ili na web stranici www.unin.hr 
 
Izbor pristupnika 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). Prednost pri upisu daje se pristupnicima koji su 
završili sveučilišni preddiplomski studij iz polja ekonomije, odnosno sveučilišni preddiplomski 
studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti. 
 
Uz prijavu, obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike: 

 domovnicu,  
 rodni list, 
 svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju, 
 ovjereni prijepis svih ocjena na završenom preddiplomskom ili stručnom studiju, 
 dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn uplaćenih na IBAN 

račun Sveučilišta Sjever HR61 23600001102325217 (uz naznaku OIB-a pristupnika u rubrici 
“Poziv na broj” i uz naznaku opisa “za razredbeni postupak”). 

 
Prijave se predaju osobno u Studentskoj službi Sveučilišta – Sveučilišni centar Varaždin, 104. 
brigade 1, 42000 Varaždin, prizemlje/soba br. 104, ili dostavljaju poštom do zaključno 20. veljače 
2015. godine. 
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 
Prijave se primaju od 02. – 20. veljače 2015. godine u vremenu od 12:00 – 16:00. 
Objava rang liste je 23. veljače 2015. godine, na oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta. 
 
UPISI:  
Upisi će se provoditi 25. i 26. veljače 2015. godine, a prema vremenu i rasporedu upisa koji će biti 
oglašen uz rang-liste. 
Obrasci potrebni za upis dobivaju se u Studentskoj službi Sveučilišta – Sveučilišni centar Varaždin, 
104. brigade 1, 42000 Varaždin, prizemlje/soba br. 104. 
Uz popunjene obrasce pristupnici prilažu: 

 dokumente u originalu: domovnica, rodni list, svjedodžba/diploma o završenom 
odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju (ako nisu predani kod prijave),  

 dvije fotografije formata 4x6 cm,  
 uplatnicu na iznos 350,00 kuna za troškove upisa (uračunati obrasci, indeks i ostalo) i  
 potvrdu o uplaćenim troškovima školarine, odnosno rati školarine. 

 
TROŠKOVI ŠKOLARINE u akademskoj godini 2014./2015. iznose 7.370,00 kn. 
Iznos školarine, odnosno 7.370,00 kuna može se uplatiti jednokratno na žiro račun Sveučilišta HR61 

23600001102325217 prilikom upisa ili se omogućuje plaćanje školarine do 4 (četiri) rate. Student koji 

uplaćuje školarinu u 4 (četiri) rate obvezuje se da će ugovoreni iznos školarine uplatiti na žiro 

račun/IBAN Sveučilišta (HR61 23600001102325217) na sljedeći način: 

I.   rata iznosi 2.370,00 kn – prilikom upisa 

II.  rata  iznosi 2.000,00 kn – do 30. travnja 2015. 

III. rata iznosi 1.500,00 kn – do 31. svibnja 2015. 

IV. rata iznosi 1.500,00 kn – do 15. lipnja 2015. 

Sve potrebne informacije mogu se potražiti u: 
Studentskoj službi Sveučilišta Sjever – Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, 42000 Varaždin, 
prizemlje/soba br. 104, telefon: 042/493-312, ili e-mail adresi: referada.vz3@unin.hr 


