SVEUČILIŠTE SJEVER
raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
PODUZETNIŠTVO I EU FONDOVI
ZAVRŠETKOM STUDIJA STJEČE SE AKADEMSKI NAZIV SVEUČILIŠNI SPECIJALIST EKONOMIJE (UNIV.
SPEC. OEC.)/ SVEUČILIŠNA SPECIJALISTICA EKONOMIJE (UNIV. SPEC. OEC.).
Akademska godina 2018./2019.
Trajanje studija: dva semestara (60 ECTS bodova).
Broj upisnih mjesta: 30 studenata.
Iznos školarine po semestru: 10.000,00 kuna.
Školarina ne uključuje troškove razlikovnih kolegija, izdavanja diplome i promocije.
Pravo prijave na studij imaju državljani Republike Hrvatske, strani državljani te osobe bez
državljanstva.
Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij:
a) Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili SVEUČILIŠNI preddiplomski studij i
SVEUČILIŠNI diplomski studij (ostvareno minimalno 300 ECTS-a) iz područja društvenih znanosti,
polja ekonomije, ili predbolonjski četverogodišnji studij iz navedenog područja i polja čije su
diplome jednakopravne diplomama novih diplomskih studija, s prosječnom ocjenom višom od 3,5.
Ukoliko pristupnici imaju prosijek ocjena niži od 3,5 moraju priložiti dvije preporuke sveučilišnih
profesora.
b) Pristupnici koji nemaju završeni preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili
predbolonjski četverogodišnji studij iz polja ekonomije, mogu upisati poslijediplomski specijalistički
studij pod uvjetom obveze polaganja razlikovnih ispita sukladno Rješenju koje će izraditi imenovano
Povjerenstvo za upis na poslijediplomski specijalistički studij temeljem priložene dokumentacije
pristupnika.
Pristupnik treba priložiti sljedeću dokumentaciju:
1. prijavu (obrazac u prilogu);
2. životopis u EU-formatu;
3. ovjerenu presliku diplome o završenom diplomskom i preddiplomskom sveučilišnom
studiju;
4. potvrdu o položenim ispitima diplomskog i preddiplomskog studija i ostvarenim ocjenama
(s izračunatim prosjekom ocjena, ECTS bodovima i ocjenom diplomskoga rada);
5. presliku domovnice (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane
državljane);
6. potvrdu ustanove ili druge pravne osobe o plaćanju troškova studija i pisanu izjavu
pristupnika o plaćanju školarine.

Obrasce potrebne za prijavu (prijavni obrazac) pristupnici mogu preuzeti na mrežnim stranicama
Sveučilišta Sjever (https://www.unin.hr/)

Prijavni obrazac ispunjava se isključivo u elektronskom obliku i dostavlja sa svim ostalim potrebnim
dokumentima.
Prva razina odabira pristupnika temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije.
Druga razina odabira vršit će se sukladno iznijetom pod točkom b), Općih uvjeta i kriterija upisa na
studij.
Natječaj je otvoren do 30. studenog 2018. godine.
Prijave za upis podnose se na adresu:
Sveučilište Sjever
Sveučilišni centar Varaždin, Studentska služba (za upis na Poslijediplomski specijalistički
studij „Poduzetništvo i EU fondovi“), 104. brigade 3, 42 000 Varaždin.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Napomena: Ako se na studij ne prijavi dovoljan broj kandidata, Sveučilište zadržava pravo da za ovu
akademsku godinu ne otvori studij.
Dodatne obavijesti mogu se dobiti na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3,
42 000 Varaždin (mrežne stranice: www.unin.hr, e-mail: referada.vz@unin.hr).

