‐ OBAVIJEST STUDENTIMA –
Promjena termina održavanja studentskih izbora za 3. saziv
Studentskog zbora Sveučilišta Sjever
Na temelju članka 15. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN
71/07), rektor je donio odluku o raspisivanju izbora za Studentski zbor Sveučilišta Sjever.
Studentski izbori se provode za studentske predstavnike preddiplomskih i diplomskih studija
Sveučilišta Sjever.
Svi studenti imaju pravo birati i biti birani za studentske predstavnike (članove i zamjenike) u
Studentskom zboru.
Za studentskog predstavnika ne može se kandidirati student koji u posljednje dvije godine
studija nije sakupio minimalno 60 ECTS bodova, uključujući ECTS bodove sakupljene i na drugim
visokim učilištima u RH ili student koji drugi put ponavlja godinu tijekom studija koji se izvodi
prema propisima koji su vrijedili prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i
visokom obrazovanju.
Za Studentski zbor biraju se predstavnici na način da se sa svakog pojedinog preddiplomskog
studija (stručnih i sveučilišnih studija) biraju dva predstavnika i dva zamjenika, dok
studenti diplomskih studija biraju jednog predstavnika i jednog zamjenika, a koji će činiti
Skupštinu Studentskog zbora Sveučilišta Sjever.
Apeliramo na sve studente/ice Sveučilišta Sjever da se aktivno uključe u Studentske
izbore, na način da se pravovremeno nominirate ili nominirate i podržite buduće
kolege/ice, vjerujemo da među Vama ima onih koji su se voljni angažirati za zajedničku
dobrobit, poglavito vaše studijske odjele.
Studenti/ice koji se žele angažirati u radu Studentskog zbora trebaju preuzeti kandidacijsku listu
sa internetskih stranica Sveučilišta Sjever ili u referadama, na njima napisati svoje ime i prezime
i prijedlog svog zamjenika, te prikupiti na kandidacijskoj listi minimalno 10 potpisa studenata
svog studija koji podupiru tu kandidaturu, te ispunjenu listu proslijediti pripadajućoj
studentskoj referadi osobno ili skenirano na mail referada.vz@unin.hr ili referada.kc1@unin.hr ,
najkasnije do utorka, 15. svibnja 2018. godine.
Izbori za 3. saziv Studentskog zbora Sveučilišta Sjever će se održati
u ČETVRTAK, 24. svibnja 2018. godine od 8.00 do 20.00 sati u SC Varaždin i u SC
Koprivnica.

