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Temeljem 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. 91. Statuta 
Sveučilišta Sjever te Odluke Senata Sveučilišta o upisnim kvotama na preddiplomskim i 
diplomskim studijima Sveučilišta Sjever za akademsku godinu 2019./2020. Sveučilište Sjever 
objavljuje 

PRODULJENJE NATJEČAJA ZA UPIS STUDENATA 
 U I. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 

2019./2020. 
- DO POPUNJAVANJA UPISNIH KVOTA - 

 
Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2019./2020. produljuje rok za podnošenje prijava za upis na 
diplomske sveučilišne studije do 14. listopada 2019.g. odnosno do popunjavanja upisnih kvota.  
 
Rok za podnošenje prijava za upis produžuje se za slijedeće sveučilišne studije: 

SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA 
Diplomski sveučilišni studij MULTIMEDIJA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka 
multimedijske i grafičke tehnologije 

Diplomski sveučilišni studij NOVINARSTVO 
Magistar/magistra novinarstva 

Diplomski sveučilišni studij STROJARSTVO 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva 

Diplomski sveučilišni studij MEDIJSKI DIZAJN 
Magistar/magistra medijskog dizajna 

Diplomski sveučilišni studij GRADITELJSTVO 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka 
građevinarstva 

Diplomski sveučilišni studij AMBALAŽA, 
RECIKLIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke 
tehnologije 

Diplomski sveučilišni studij SESTRINSTVO 
– MENADŽMENT U SESTRINSTVU  
Magistar/magistra sestrinstva 

Diplomski sveučilišni studij ODRŽIVA 
MOBILNOST I LOGISTIKA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka održive 
mobilnosti i logistike 

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 
2019./2020. objavljenog dana 4. lipnja 2019.g.  na web stranici Sveučilišta Sjever 
https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Natje%C4%8Daj-za-upis-u-prvu-godinu_2019._2020.pdf u 
dijelu u kojem se odnose na diplomske studije. 



 
PRIJAVE ZA UPIS I UPISI 

 
Prijave se predaju osobno u studentskoj službi Sveučilišta Sjever 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); 
 

- svakog radnog dana u razdoblju od 13:00 – 16:00 sati 
 
Kandidati su obvezni prilikom podnošenja prijave dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

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

- potvrdu/prijepis ocjena visokog učilišta   
- dokaz o uplati troškova prijave u iznosu od 300,00 kn; uplata se vrši na bankovni račun 

Sveučilišta Sjever IBAN:HR6123600001102325217, Model: HR67, Poziv na broj: OIB 
studenta – 6526423, te pod Svrha uplate: trošak prijave za upis 

 
Upisi će se vrišti po pozivu studentske službe nakon provjere ispunjenja propisanih kriterija 
i uvjeta za upis na određeni diplomski sveučilišni studij i utvrđenja razlikovnih kolegija. 
 
Kandidati su obvezni prilikom upisa dostaviti slijedeću dokumentaciju: 

- 2 fotografije dimenzija 4x6 cm, 
- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn; uplata se vrši na bankovni račun 

Sveučilišta Sjever IBAN:HR6123600001102325217, Model: HR67, Poziv na broj: OIB studenta – 

652642, te pod Svrha uplate: trošak upisa, 

- dokaz o uplaćenoj školarini sukladno Odluci o školarini i načinu plaćanja školarine za prve 

godine preddiplomskih i diplomskih studija u ak.god.2019./2020. klasa:602-04/19-01/14, 

urbroj:2186-0336-01-19-1. 

ŠKOLARINE I TROŠKOVI RAZLIKOVNIH KOLEGIJA 
 
Za diplomske sveučilišne studije iz tehničkog i društvenog područja znanosti (Multimedija, 
Strojarstvo, Graditeljstvo, Novinarstvo,  Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva 
mobilnost i logistika) 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. 
  
Školarina se podmiruje na bankovni račun Sveučilišta Sjever IBAN:HR6 12360000 1102325217,  
Poziv na broj: OIB studenta – 652649, Model: HR67,  Svrha uplate: školarina za  ak.god.2019./2020. 
 
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.2019./2020. klasa:602-04/19-01/14, urbroj:2186-0336-01-19-1 objavljena na 
https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Odluka-o-na%C4%8Dinu-pla%C4%87anja-
%C5%A1kolarine-za-ak_god_2019_2020_prva-godina-studija.pdf 



 
Ukoliko student ima obvezu upisati razlikovne kolegije u akademskoj godini 2019./2020., trošak 
jednog ECTS boda iznosi: 
- 122,83 kn za diplomske sveučilišne studije Multimedija, Strojarstvo, Graditeljstvo, 
Novinarstvo, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva mobilnost i logistika, 
- 177,70 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 broj  
telefona 042/493-312, 493-364 e-mail adresa: referada.vz@unin.hr; 
- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska 
služba za studije Novinarstvo, Medijski dizajn, Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša, Održiva 
mobilnost i logistika, broj telefona 048/499-909, e-mail adresa: 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. 


