Sveučilište
Sjever
Sveučilišni centar Koprivnica
Trg dr. Žarka Dolinara 1
48000 Koprivnica
Sveučilišni centar Varaždin
104. brigade 3
42000 Varaždin
www.unin.hr

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 za akademsku
godinu 2020./2021. od 04. prosinca 2020. godine, Sveučilište Sjever objavljuje

NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ
„PODUZETNIŠTVO I EU FONDOVI“
U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.

Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2020./2021. provodi upise na poslijediplomski
specijalistički studij „Poduzetništvo i EU fondovi“ u trajanju od 2 semestra (60 ECTS bodova).
Broj upisnih mjesta: 20 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 i strani državljani.
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU ne predstavljaju posebnu kvotu (kvotu za strane državljane),
već ulaze u kvotu za hrvatske državljane, te imaju jednaka prava i pristup obrazovanju kao i
hrvatski građani, odnosno kandidati iz zemalja EU u akademskim pravima i obvezama izjednačeni
su sa kandidatima/studentima iz RH.
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU dužni su prilikom upisa Studentskoj službi dostaviti potvrdu
o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi Nacionalni centar za
vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr).

OPĆI UVJETI I KRITERIJI UPISA
a) Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili 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 jednakovrijedne
diplomama novih diplomskih studija, s prosječnom ocjenom višom od 3,5.
Ukoliko pristupnici imaju prosjek ocjena niži od 3,5 moraju priložiti dvije preporuke
sveučilišnih profesora.
b) Pristupnici koji nemaju završeni diplomski sveučilišni studij ili predbolonjski četverogodišnji
studij iz polja ekonomije, mogu upisati poslijediplomski specijalistički studij pod uvjetom
polaganja razlikovnih kolegija sukladno Rješenju koje će izraditi imenovano Povjerenstvo za
upis na poslijediplomski specijalistički studij temeljem priložene dokumentacije pristupnika.
Obvezu polaganja razlikovnih kolegija imat će pristupnici koji nisu završili diplomski studij iz polja
ekonomije.
Razlikovni kolegiji:
1. Uvod u ekonomiju 7,5 ECTS bodova,
2. Uvod u poduzetništvo 7,5 ECTS bodova.
Ukoliko student ima obvezu upisati razlikovne kolegije u akademskoj godini 2020./2021., trošak
jednog ECTS boda iznosi 333,33 kune. Troškove razlikovnih kolegija potrebno je podmiriti
najkasnije do 30. listopada 2021.g.
PRIJAVA ZA UPIS
Prijave za upis na poslijediplomski specijalistički studij Poduzetništvo i EU fondovi podnose se
na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti na stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr (obrazac
u prilogu).
Prijavni obrazac ispunjava se isključivo u elektronskom obliku i dostavlja sa svim ostalim
potrebnim dokumentima.
Uz prijavu, obvezno treba priložiti sljedeće dokumente:
-

životopis u EU-formatu,
original diplome o završenom diplomskom studiju,
potvrdu o položenim ispitima diplomskog studija i ostvarenim ocjenama (s izračunatim
prosjekom ocjena, ECTS bodovima i ocjenom diplomskoga rada),
original domovnicu (za hrvatske državljane) ili odgovarajući dokument (za strane državljane),
potvrdu ustanove ili druge pravne osobe o plaćanju troškova studija i pisanu izjavu
pristupnika o plaćanju školarine.

Natječaj je otvoren do 26. veljače 2021. godine.
Prijave se predaju osobno u studentskoj službi ili se šalju poštom Sveučilištu Sjever na adresu:
‐ Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska
služba

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
TROŠKOVI UPISA, ŠKOLARINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA I SREDSTVA OSIGURANJA
Troškovi upisa iznose 350,00 kuna.
Utvrđeni iznosi školarine uplaćuje se Sveučilištu Sjever na jedan od slijedećih načina:
a) školarina se može platiti jednokratno prilikom upisa u cjelokupnom iznosu od 20.000,00 kuna,
b) školarina se može platiti u četiri rate i to:
 I. rata iznosi 5.000,00 kn
– prilikom upisa,
 II. rata iznosi 5.000,00 kn
– najkasnije do 30. travnja 2021. godine,
 III. rata iznosi 5.000,00 kn
– najkasnije do 30. lipnja 2021. godine,
 IV. rata iznosi 5.000,00 kn
– najkasnije do 30. rujna 2021. godine,
uz obvezno prilaganje ZADUŽNICE kao sredstva osiguranja plaćanja, a koja mora glasiti
na iznos 20.000,00 kuna.
Studenti koji su u radnom odnosu, uz zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika moraju
priložiti Potvrdu o zaposlenju.
Studenti koji nisu zaposleni, u zadužnici navode jamca platca koji je zaposlen, te zadužnici
prilažu Potvrdu o zaposlenju jamca platca.
Zadužnica se nakon podmirenja financijskih obveza vraća izdavatelju (njegovom
opunomoćeniku) po završetku ili prekidu studija, temeljem zahtjeva studenta, ukoliko
temeljem iste neće biti pokrenut postupak prisilne naplate.
Za studente čiju školarinu podmiruje poslodavac ili treća osoba, školarina se plaća jednokratno kod
upisa, sklapanjem posebnog ugovora kojim se reguliraju ugovorni odnosi između poslodavca/treće
osobe, studenta i Sveučilišta Sjever.
Student je prilikom upisa obvezan istaknuti da školarinu podmiruje poslodavac/treća osoba.
Uplate se vrše na žiroračun/IBAN Sveučilišta Sjever broj: HR6123600001102325217 uz naznaku:
- za troškove školarine
Model: HR67; POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA-652649;
-

za troškove upisa
Model: HR67; POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA-652642;

-

za troškove razlikovnih kolegija
Model: HR67; POZIV NA BROJ: OIB STUDENTA-652648.

DODATNE INFORMACIJE
Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama:
Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, telefon 493-364, e-mail adresa:
referada.vz@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.

Sveučilište Sjever

