
UPISI PO OBJAVLJENIM RANG LISTAMA  

 

Pozivaju se svi pristupnici za upis na redovite i izvanredne studije po objavljenim rang listama za upis na diplomske 

sveučilišne studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo i Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu da upisu 

pristupe u: 

 

četvrtak, 3. listopada 2019. u UNIN2 – 101 prema slijedećem rasporedu: 

 

- pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Multimedija  

 redoviti i izvanredni studij u 14:00 sati 

 

- pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Strojarstvo: 

 redoviti i izvanredni studij u 14:30 sati 

 

- pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Graditeljstvo: 

 redoviti i izvanredni studij u 15:30 sati 

 

- pristupnici za upis na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu: 

 redoviti i izvanredni studij u 16:30 sati 

 

Naknadni upis za kandidate koji upisima ne mogu pristupiti u četvrtak, 3. listopada 2019., biti će u petak, 

04.10.2019. u 10:00 sati. 

 

NAPOMENA – pristupnici su obvezni pristupiti upisu OSOBNO radi potpisivanja Ugovora, a koji su 

dužni prije potpisivanja i pročitati (primjer Ugovora objavljen je u privitku ove obavijesti). 

 

Ukoliko se pristupnici ne odazovu upisu u zadanim terminima gube pravo upisa. 

 
Dokumentacija potrebna za upisu: 

- 2 fotografije dimenzija 4x6 

- original svjedodžbe/diplome o završenom odgovarajućem preddiplomskom stručnom ili sveučilišnom 

studiju, 

- 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 za izvanredne studente. 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 školarine 

 

Školarina se može uplatiti jednokratno prilikom upisa (u cjelokupnom iznosu školarine ovisno o području 

znanosti studija) ili na rate (uz obavezno prilaganje BJANKO ZADUŽNICE kao sredstva osiguranja plaćanja) a 

prema Odluci o načinu plaćanja školarine u privitku ove obavijesti.  

 

Početak nastave 

Studentima sa razlikovnim programom, razlikovni kolegiji će se održavati tijekom listopada, počevši u pravilu u 

tjednu od 14. listopada (pratiti obavijesti na web stranicama Sveučilišta), a redovna nastava započeti će u studenom 

prema rasporedu koji će biti naknadno objavljeni.  


