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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 DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 

2021./2022. 

- PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE - 

 

Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2021./2022. objavljuje se upisni rok za popunjavanje 

kvote za diplomske sveučilišne studije, rok je otvoren od 7. listopada - 18. listopada 2021.g.  

Rok za podnošenje prijava za upis putem studentske službe za sljedeće sveučilišne studije: 

Sveučilišni centar Varaždin 
Redoviti (putem 

studentske službe) 
Izvanredni (putem 
studentske službe) 

Diplomski sveučilišni studij 
MULTIMEDIJA 

1  5 

Diplomski sveučilišni studij 
STROJARSTVO 

4 7 

Diplomski sveučilišni studij 
GRADITELJSTVO 

10 9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 moguća korekcija upisnih mjesta nakon provedenih upisa iz prvog kruga natječaja 

                10* korekcija upisnih mjesta nakon provedenih upisa iz prvog kruga natječaja 
 

U pogledu kriterija i uvjeta upisa, obvezi upisa i podmirenja troškova razlikovnih kolegija, 

poticajnih mjera za upise, visini i načinu plaćanja školarina u cijelosti se primjenjuju odredbe 

Natječaja za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i  diplomskih studija u akademskoj 

godini 2021./2022. objavljenog dana 28. svibnja 2021.g. na web stranici Sveučilišta Sjever u 

dijelu u kojem se odnose na diplomske studije. 

 

Kandidati koji dolaze sa neistovrsnih studija i preddiplomskih stručnih studija 

(uključujući i kandidate koji čekaju obranu Završnog rada na navedenim studijima) 

potrebno je da izvrše žurnu prijavu kako bi bili uključeni u grupe za razlikovne kolegije 

koji će se izvoditi u listopadu 2021. 

 

PRIJAVE ZA UPIS I UPISI 

 

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (uz obvezno pridržavanje  

protuepidemijske  mjera) na adresi: 

 

- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42000 Varaždin,  

studentska služba (za upis na studije koji se izvode u SC Varaždin), 

 

-    Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48000 

Koprivnica, studentska služba (za upis na studije koji se izvode SC Koprivnica), 

 

Diplomski sveučilišni studij 
SESTRINSTVO – MENADŽMENT 
U SESTRINSTVU 

/ 10* 

Diplomski sveučilišni studij  
POSLOVNA EKONOMIJA 

/ 36 

Diplomski sveučilišni studij  
ODNOSI S JAVNOSTIMA 

/ 27 

Sveučilišni centar Koprivnica 
Redoviti (putem 

studentske službe) 
Izvanredni (putem 
studentske službe) 

Diplomski sveučilišni studij 
MEDIJSKI DIZAJN 

3 15 

Diplomski sveučilišni studij 
KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I 
NOVINARSTVO 

6 9 

Diplomski sveučilišni studij 
AMBALAŽA, RECIKLIRANJE I 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

9 3 

Diplomski sveučilišni studij 
ODRŽIVA MOBILNOST I 
LOGISTIČKI MENADŽMENT 

5 5 



svakog radnog dana od ponedjeljka do petka od 12:00 – 14:00 sati. 

 

Na rang-listi biti će kandidati čija je prijavna dokumentacija zaprimljena do 

ponedjeljka, 18. listopada do 14:00 sati.  

Nepotpune prijave neće se razmatrati (osim studenata koji imaju zakazanu obranu 

Završnog rada). 

 

Kandidati su obvezni prilikom podnošenja prijave dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

 

- prijava za upis (nalazi se u privitku Natječaja) 

- original potvrde ili diplome/svjedodžbe o završenom odgovarajućem 

preddiplomskom sveučilišnom ili stručnom studiju 

- original potvrdu/prijepis ocjena visokog učilišta sa naznačenim prosjekom 

ocjena  

- dokaz o uplati troškova prijave u iznosu od 300,00 kn; uplata se vrši na bankovni 

račun Sveučilišta Sjever IBAN:HR6123600001102325217,  

 pod „Model“: HR67,  

 pod „Poziv na broj“: OIB studenta – 652643,  

 pod „Svrha uplate“: trošak prijave za upis 

 

Rang-liste za upise bit će objavljene u utorak, 19. listopada 2021. najkasnije do 16:00 

sati na web stranici Sveučilišta. 

Rok za žalbe na rang-liste za upis traje 24 sata od objave rang-lista na e-mail adresu 

tajnistvo@unin.hr. 

Upisi će se vršiti prema rasporedu koji će biti objavljen uz rang-liste za upis. 

 

Kandidati su obvezni prilikom upisa dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

- 1 fotografiju dimenzija 4x6 cm, 

- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na IBAN 

Sveučilišta Sjever broj HR 61 23600001102325217 te uz naznaku:  

 pod „Model“ – HR 67,  

 pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak -652642, 

 pod „Svrha uplate“ – troškovi upisa, 

 

- dokaz o uplaćenim troškovima školarine. Uplata se vrši na IBAN Sveučilišta Sjever 

broj HR 61 23600001102325217 te uz naznaku:  

 pod „Model“ – HR 67,  

 pod „Poziv na broj“ – OIB studenta uz nastavak -652649, 

 pod „Svrha uplate“ – troškovi školarine. 

 

 

 

 
Školarina se može uplatiti na slijedeći način: 



a) jednokratno prilikom upisa (u cjelokupnom iznosu školarine ovisno o području znanosti 

studija), 

b) na rate, uz obavezno prilaganje BJANKO ZADUŽNICE kao sredstva osiguranja plaćanja.  

 

Za studente čiju školarinu podmiruje poslodavac, školarina se plaća jednokratno kod upisa, 

sklapanjem posebnog ugovora kojim se reguliraju ugovorni odnosi između poslodavca, studenta i 

Sveučilišta Sjever. 

Student je prilikom upisa obvezan istaknuti da školarinu podmiruje poslodavac. 

ZADUŽNICA KAO JAMSTVO PLAĆANJA 

Student koji školarinu plaća u ratama, prilikom upisa, uz potvrdu o uplaćenoj prvoj rati 

školarine, obvezan je priložiti ovjerenu Bjanko zadužnicu na iznos do 10.000,00 kuna, kao 

sredstvo osiguranja plaćanja, te potvrdu o vlastitom zaposlenju ili zaposlenju jamca platca. 

Zadužnica mora glasiti na ime studenta (ne na ime roditelja ili osobe koja, eventualno,  

financijski podmiruje školarinu studentu). 

Studenti koji su u radnom odnosu, uz zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, moraju 

priložiti Potvrdu o zaposlenju (koju im izdaje poslodavac). 

Studenti koji nisu u radnom odnosu, u zadužnici navode jamca koji je zaposlen, te zadužnici 

prilažu Potvrdu o zaposlenju jamca. (Važno je da, u tom slučaju, javni bilježnik pri svojoj ovjeri 

navede i ime studenta i ime jamca). 

Važno je da potvrda o zaposlenju (osobe koja je zaposlena -  nije u mirovini) koja se prilaže 

uz zadužnicu bude potvrda izdana od poslodavca (ne od strane Zavoda za mirovinsko 

osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji ili elektronički zapis istog, ili 

drugih sličnih ustanova).  

Iznimno u slučaju ako je jamac u mirovini te, sukladno tome, prima mirovinu, dostavlja se 

potvrda Zavoda za mirovinsko osiguranje da je osoba (jamac) primatelj mirovine. 

Studenti koji će prilikom upisa uplatiti ukupni iznos školarine nemaju obavezu priložiti 

Zadužnicu. 

TROŠKOVI ŠKOLARINE 

Za diplomske sveučilišne studije iz tehničkog i društvenog područja znanosti (Multimedija, 

Strojarstvo, Graditeljstvo, Poslovna ekonomija, Odnosi s javnostima, Komunikologija, mediji i 

novinarstvo,  Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistički menadžment) 

školarina iznosi 7.370,00 kn. 

Za diplomski sveučilišni studij iz biomedicine i zdravstva (Sestrinstvo – menadžment u 

sestrinstvu) školarina iznosi 10.662,00 kn. 

Za diplomski sveučilišni studij iz umjetničkog područja (Medijski dizajn) školarina iznosi 

9.240,00 kn. 

U pogledu načina plaćanja i dostave sredstva osiguranja plaćanja školarine u svemu se primjenjuje 

Odluka o školarini i načinu plaćanja školarine za prve godine preddiplomskih i diplomskih studija u 

ak.god. 2021./2022. od 10. lipnja 2021. 



 

TROŠKOVI RAZLIKOVNIH KOLEGIJA 

Rješenja o upisu razlikovnih kolegija kandidati će dobiti prilikom upisa i dospijeće plaćanja 

za upisane razlikovne kolegije je do 30.04.2022. 

 

Ukoliko student ima obvezu upisati razlikovne kolegije u akademskoj godini 2021./2022., trošak 

jednog ECTS boda iznosi: 

- 122,83 kn za diplomske sveučilišne studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, 

Poslovna ekonomija, Odnosi s javnostima, Novinarstvo, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, 

Održiva mobilnost i logistički menadžment,  

- 177,70 kn za diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu, 

- 154,00 kn za diplomski sveučilišni 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 i Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu, 

Poslovna ekonomija, Odnosi s javnostima na e-mail adresu: 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 e-mail adresu: 

referada.kc1@unin.hr.  
 

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. 


