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Trajanje studijskog programa

Program specijalističkog studija trajat će dva semestara, 
odnosno jednu godinu. Završetkom studija kandidat 
stječe 60 ects bodova.

Završetkom ovog studija stječe se akademski naziv 
- sveučilišni specijalist ekonomije (univ. spec. oec.)./ 
sveučilišna specijalistica ekonomije (univ. spec. oec.)

1. godina studija
1. semestar

obvezni predmeti ects

Poduzetničke mogućnosti i ideje 5

Korporativno poduzetništvo 5

Poduzetnički marketing 5

Poduzetničke financije 5

Poduzetnički menadžment 5

2. semestar

izborni predmeti ects

Poslovna etika i poduzetništvo 4

Poduzetničko računovodstvo 4

Upravljanje znanjem 4

Inovacije i transfer tehnologije 4

e-business 4

Obiteljsko poduzetništvo 4

Pravo za poduzetnike 4

Digitalne komunikacije 4

Globalni lanci vrijednosti 4

Poduzetništvo u turizmu 4

Poslovno pregovaranje 4

Priprema i provedba eu projekata 4

Ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije 4

Business intelligence u poduzetništvu 4

Strategija i konkurentnost poduzeća 4

Poduzetništvo i eu fondovi

Poslijediplomski specijalistički studij „Poduzetništvo 
i eu fondovi“ omogućava multidisciplinarno izučava-
nje ekonomske zbilje te stvara nužne pretpostavke 
za implementaciju stečenih znanja i kompetencija 
u globaliziranoj gospodarskoj praksi. Ovaj moderan 
studij rađen je u skladu s potrebama tržišta rada. 
Osim profesora sa Sveučilišta Sjever i profesora s 
drugih hrvatskih sveučilišta, na njemu će predavati 
brojni eminentni stručnjaci iz hrvatskog gospodarstva, 
kao i iz inozemstva, zajedno s ekspertima iz Hrvatske 
gospodarske komore. 

Kompetencije koje se stječu po 
završetku studija

Predviđenim studijskim programom studenti će stje-
cati vještine prijeko potrebne za razvoj moderne, na 
znanju temeljene ekonomije, s naglaskom na učenju 
poduzetničkih vještina primjenjivih u svim segmen-
tima gospodarstva. Tijekom studija studenti imaju 
mogućnost izlaganja na kongresima, sudjelovanja na 
simpozijima, seminarima, radionicama, okruglim sto-
lovima, na ljetnim školama i sl. 

Znanja i vještine stečene na studiju „Poduzetništvo i 
eu fondovi“ omogućavaju razvoj poduzetničkog kapa-
citeta na razini pojedinca; proaktivnog odnosa prema 
promjenama, kreativno i inovativno ponašanje u iden-
tifikaciji problema i traženju rješenja, a time doprinose 
i jačanju institucionalnog poduzetničkog kapaciteta i 
konkurentnosti.

Studenti koji steknu diplomu ovog poslijediplomskog 
studija moći će obavljati složene i zahtjevne poslove 
viših razina odgovornosti u privatnom i javnom sek-
toru, uredima teritorijalnog ustrojstva, istraživačkim 
institutima, poduzećima, javnoj administraciji te kao 
samostalni eksperti iz područja ekonomije.

2 3 4
Opći uvjeti i kriteriji upisa na studij

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su zavr-
šili sveučilišni preddiplomski studij i sveučilišni 
diplomski studij (ostvareno minimalno 300 ects-a) 
iz područja društvenih znanosti, polja ekonomije, ili 
predbolonjski četverogodišnji studij iz navedenog po-
dručja i polja čije su diplome jednakopravne diploma-
ma novih diplomskih studija, s prosječnom ocjenom 
višom od 3,5. Ukoliko pristupnici imaju prosjek ocjena 
niži od 3,5 moraju priložiti dvije preporuke sveučiliš-
nih profesora.

Pristupnici koji nemaju završeni preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij ili predbolonjski četvero-
godišnji studij iz polja ekonomije mogu upisati posli-
jediplomski specijalistički studij pod uvjetom obveze 
polaganja razlikovnih ispita sukladno Rješenju koje 
će izraditi imenovano Povjerenstvo za upis na posli-
jediplomski specijalistički studij temeljem priložene 
dokumentacije pristupnika.

Potrebna dokumentacija:

1. prijava (obrazac je dostupan na mrežnim stranicama
Sveučilišta Sjever, www.unin.hr);

2. životopis u eu-formatu;

3. original diplome o završenom diplomskom studiju;

4. original potvrdu o položenim ispitima diplomskog 
studija i ostvarenim ocjenama (s izračunatim 
prosjekom ocjena, ECTS bodovima i ocjenom 
diplomskoga rada);

5. original domovnicu (za hrvatske državljane) ili 
odgovarajući dokument (za strane državljane);


