
 

Temeljem članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 139/13), čl. 131. Statuta 

Sveučilišta Sjever te Odluke Senata Sveučilišta o upisnim kvotama za akademsku godinu 2015./2016. od 15. travnja 

2015. godine, Sveučilište Sjever objavljuje:  

NATJEČAJ 
ZA UPIS STUDENATA U 1. GODINU PREDDIPLOMSKIH STUDIJA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016. 
 
Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2015./2016. 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 POSLOVANJA I MENADŽMENTA U MEDIJIMA 

Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta u medijima 

 

studij 
Redoviti (sustav  
državne mature, 

SPU) 

Izvanredni (sustav  
državne mature, 

SPU) 

Izvanredni (prijave  
putem studentske 

službe) 
UKUPNO 

Preddiplomski stručni studij  
ELEKTROTEHNIKA 

35 20 15 70 

Preddiplomski stručni studij  
MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE  
I PRIMJENA 

35 20 15 70 

Preddiplomski stručni studij  
PROIZVODNO STROJARSTVO 

35 20 15 70 

Preddiplomski stručni studij  
GRADITELJSTVO 

35 20 15 70 

Preddiplomski stručni studij  
TEHNIČKA I GOSPODARSKA  
LOGISTIKA 

35 20 15 70 

Preddiplomski stručni studij  
SESTRINSTVO 

25 40 80 145 

 



Preddiplomski sveučilišni studij  
MEDIJSKI DIZAJN 

15 20 10 45 

Preddiplomski sveučilišni studij  
NOVINARSTVO 

20 30 20 70 

Preddiplomski stručni studij  
POSLOVANJE I MENADŽMENT 
U MEDIJIMA 

20 30 20 70 

 

UVJETI UPISA 

Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju pristupnici koji su završili srednju školu u 

četverogodišnjem trajanju i koji su se plasirali na rang-listu za upis. 

Upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2015./2016. 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 i plasmana na rang-listu za upis – 

za upis na izvanredni studij. 

STUDIJ MEDIJSKI DIZAJN – Dodatni uvjet za upis na studij Medijski dizajn je i provjera posebnih znanja, 

vještina i sposobnosti u kreativno-umjetničkom području, a prema Pravilniku provjere posebnih znanja na Odjelu 
za medijski dizajn objavljenom na stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr. 

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. 

Pristupnici koji prijavu za upis podnose putem SPU-a svoju su prijavu dužni izvršiti prema kalendaru 

utvrđenom od SPU. 

STUDIJ MEDIJSKI DIZAJN – Prijave za upis na studij Medijski dizajn primaju se zaključno do 10. lipnja 2015.  

Nakon izvršene prijave, pristupnici su zaključno do 16. lipnja 2015. dužni dostaviti mapu radova osobno na 

Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica. 

 

PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA SJEVER – izvanredni studij 

Pravo podnošenja prijave za upis putem studentske službe Sveučilišta Sjever imaju pristupnici koji se 

prijavljuju isključivo za upis na izvanredni studij.  

Rang-lista za upis pristupnika 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 državnoj maturi). 

Prijave za upis primaju se od 01. – 16. lipnja 2015. u vremenu 12:00 – 16:00 sati. 

STUDIJ MEDIJSKI DIZAJN – Pristupnici za upis na studij Medijski dizajn zaključno do 16. lipnja 2015. dužni su 

dostaviti i mapu radova. 

Rang-liste za upis objavit će se 16. lipnja 2015. 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. 

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: 

http://www.postani-student.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.unin.hr/wp-content/uploads/Pravilnik-provjere-posebnih-znanja-na-odjelu-za-medijski-dizajn1.pdf
http://www.unin.hr/wp-content/uploads/Pravilnik-provjere-posebnih-znanja-na-odjelu-za-medijski-dizajn1.pdf
http://www.unin.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.unin.hr/


- 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 linkom na Obrazac za prijavu_SC Varaždin, 

odnosno Obrazac za prijavu_SC Koprivnica. 

Uz Obrazac za prijavu na izvanredni studij potrebno je priložiti: 

- original ili ovjerenu presliku svjedodžbi sva četiri 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. 

UPISI TEMELJEM RANG-LISTA ZA UPIS SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU)  

Upis pristupnika koji su plasman na rang-listu za upis ostvarili putem prijave podnesene Središnjem 

prijavnom uredu (SPU) vršit će se na Sveučilištu Sjever (Sveučilišni centar Varaždin ili Sveučilišni centar 

Koprivnica, ovisno o studiju koji se upisuje) 20. – 22. srpnja 2015., a prema rasporedu i terminima, te uz 

potrebnu dokumentaciju koji će biti naknadno oglašeni na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever. 

UPISI TEMELJEM RANG - LISTA ZA UPIS SVEUČILIŠTA SJEVER – izvanredni studij 

Upis pristupnika koji su plasman na rang-listu za upis 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) 18. i 19. lipnja 2015. (osim za studij Medijski dizajn), 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, 7. i 8. srpnja 2015., a prema rasporedu i terminima, te uz potrebnu dokumentaciju koji će biti 

naknadno oglašeni na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever. 

NAPOMENA – broj eventualnih preostalih slobodnih mjesta za upis u II. (jesenskom) upisnom roku objavit će 

se na oglasnim pločama te web stranici Sveučilišta Sjever po izvršenim ljetnim upisnim rokovima. 

DODATNE INFORMACIJE 

Sve dodatne informacije mogu se potražit na adresama: 

- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska služba – broj 

telefona 048 499 909, e-mail adresa: referada.kc1@unin.hr, 

- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, studentska služba:  

• za studije Elektrotehnika, Proizvodno strojarstvo, Graditeljstvo – broj telefona 042 493 364, e-mail 

adresa: referada.vz1@unin.hr 

• za studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Tehnička i gospodarska logistika, Sestrinstvo – 

broj  telefona 042 493 363, e-mail adresa: referada.vz2@unin.hr. 

http://www.unin.hr/wp-content/uploads/Obrazac-za-prijavu_SC-Vara%C5%BEdin.pdf
http://www.unin.hr/wp-content/uploads/Obrazac-za-prijavu_SC-Koprivnica.pdf
mailto:referada.kc1@unin.hr
mailto:referada.vz1@unin.hr
mailto:referada.vz2@unin.hr

