
 

T
1
S
S

 
I
 
S
(1
 
S
 
1
S
 
2
S
 
3
S
 
4
S
 
5
S
 
6
S
 
7
S
 
8
S
 
 

Sveučili
1

42

Sveučilišn
Trg dr

480

w

Temeljem čl
174/04, 2/07 
Sjever te Od
Sveučilišta Sj

ZA U

. PREDDIPL

Sveučilište Sj
180 ECTS bo

SVEUČILIŠN

1. Preddiplom
Stručni prvos

2. Preddiplom
Stručni prvos

3. Preddiplom
Stručni prvos

4. Preddiplo
Stručni prvos

5. Preddiplom
Stručni prvos

6. Preddiplom
Stručni prvos

7. Preddiplom
Stručni prvos

8. Preddiplo
Stručni prvos

Sveučilište 
Sjever 

 
šni centar V
04. brigade 3

2000 Varaždi
 

ni centar Ko
r. Žarka Dolin
000 Koprivn

 
www.unin.hr

 

. 77. Zakona
- OUSRH, 4

dluke Senata
jever za akad

UPIS STUD

LOMSKI ST

jever u akad
odova): 

NI CENTAR

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

mski stručn
stupnik/ica (

Varaždin 
3 
in 

oprivnica 
nara 1 
ica 

r 

a o znanstve
46/07, 45/09,
a Sveučilišt
demsku godi

ENATA U I
U A

TUDIJI 

demskoj godi

R VARAŽDIN

ni studij ELE
(baccalaureu

ni studij MU
(baccalaureu

ni studij PR
(baccalaureu

ni studij LO
(baccalaureu

ni studij GR
(baccalaureu

ni studij SE
(baccalaureu

ni studij ME
(baccalaureu

ni studij FIZ
(baccalaureu

enoj djelatn
 63/11, 94/13
a o upisnim
inu 2019./202

N
I. GODINU P
AKADEMSK

ini 2019./202

N 

EKTROTEH
us/baccalaur

ULTIMEDIJ
us/baccalaur

OIZVODNO
us/baccalaur

OGISTIKA I 
us/baccalaur

RADITELJST
us/baccalaur

STRINSTVO
us/baccalaur

EHATRONIK
us/baccalaur

ZIOTERAPI
us/baccalaur

 
 

 

nosti i visok
3, 139/13 i 10
m kvotama 
20. Sveučiliš

 
NATJEČAJ
PREDDIPLO

KOJ GODINI

20. provodi u

HNIKA 
ea) inženjer/

JA, OBLIKO
ea) inženjer/

O STROJARS
ea) inženjer/

MOBILNOS
ea) inženjer/

TVO 
ea) inženjer/

O 
ea) sestrinst

KA 
ea) inženjer/

IJA 
ea) fizioterap

kom obrazov
01/14 - O i R
na preddipl

šte Sjever ob

OMSKIH I D
I 2019./2020

upise za sljed

/ka elektrote

OVANJE I PR
/ka multime

STVO 
/ka strojarst

ST 
/ka tehničke

/ka građevin

tva 

/ka mehatro

pije 

vanju (NN 1
RUSRH), čl. 8
lomskim i d
javljuje 

DIPLOMSK
0. 

deće studije 

ehnike 

RIMJENA 
edijske i grafi

tva 

e i gospodars

narstva 

nike 

123/03, 198/0
88. Statuta S
diplomskim 

KIH STUDIJ

u trajanju o

fičke tehnolo

ske logistike 

03, 105/04, 
Sveučilišta 

studijima 

JA  

od 3 godine 

ogije 



SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA 
 
9. Preddiplomski sveučilišni studij MEDIJSKI DIZAJN 
Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) medijskog dizajna 
 
10. Preddiplomski sveučilišni studij KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I NOVINARSTVO  
Sveučilišni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) novinarstva 
 
11. Preddiplomski stručni studij POSLOVANJE I MENADŽMENT 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) poslovanja i menadžmenta 
 
12. Preddiplomski stručni studij LOGISTIKA I MOBILNOST 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka tehničke i gospodarske logistike 
 
13. Preddiplomski stručni studij PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA 
Stručni prvostupnik/ica (baccalaureus/baccalaurea) inženjer/ka prehrambene tehnologije  

 

Sveučilišni centar Varaždin 
Redoviti (sustav 
državne mature, 

SPU) 

Izvanredni
(sustav  

državne mature, 
SPU) 

Izvanredni 24 +
(prijave  

putem studentske 
službe) * 

Preddiplomski stručni studij  
ELEKTROTEHNIKA 

50 / / 

Preddiplomski stručni studij  
MULTIMEDIJA, OBLIKOVANJE  
I PRIMJENA 

70 25 5 

Preddiplomski stručni studij  
PROIZVODNO STROJARSTVO 

55 / / 

Preddiplomski stručni studij  
LOGISTIKA I MOBILNOST 

45 / / 

Preddiplomski stručni studij  
GRADITELJSTVO 

60 / / 

Preddiplomski stručni studij  
SESTRINSTVO 

27 100 23 

Preddiplomski stručni studij  
MEHATRONIKA 

35 / / 

Preddiplomski stručni studij  
FIZIOTERAPIJA 

27 83 10 

Sveučilišni centar Koprivnica 
Redoviti (sustav 
državne mature, 

SPU) 

Izvanredni
(sustav  

državne mature, 
SPU) 

Izvanredni 24 +
(prijave  

putem studentske 
službe) * 

Preddiplomski sveučilišni studij  
MEDIJSKI DIZAJN 

30 / / 

Preddiplomski sveučilišni studij  
KOMUNIKOLOGIJA, MEDIJI I 
NOVINARSTVO 

21 24 5 

Preddiplomski stručni studij  
POSLOVANJE I MENADŽMENT 

21 49 20 

Preddiplomski stručni studij  
LOGISTIKA I MOBILNOST 

45 / / 

Preddiplomski stručni studij 
PREHRAMBENA 
TEHNOLOGIJA 

45 / / 

* Kandidati stariji od 24 godine (koji su do uključivo 31. siječnja 2019. godine navršili 24 godine) i 
završili su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine, imaju mogućnost prijave 
na željeni studijski program putem razredbenog postupka kojeg provodi visoko učilište (prijave 
putem studentske službe). 



 
UVJETI UPISA 

 
Pravo upisa na preddiplomske studije Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji su završili srednju školu u 
minimalno četverogodišnjem trajanju i koji su se plasirali na rang-listu za upis. 

Upis u I. godinu preddiplomskih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2019./2020. moguće je 
ostvariti: 

1. temeljem prijave podnesene putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU, prijava putem stranice 
www.postani-student.hr), položene državne mature i plasmana na rang-listu za upis - za upis na 
redoviti ili izvanredni studij, 

2. temeljem prijave za upis podnesene u studentskoj službi Sveučilišta Sjever za kandidate koji su 
završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine i plasmana na rang-listu za 
upis - za upis na izvanredni studij 24+ (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij putem 
studentske službe). 

 
Za upis na studij Medijski dizajn provodi se i provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti u kreativno-
umjetničkom području, a prema Pravilniku provjere posebnih znanja na Odjelu za medijski dizajn objavljenom na 
stranicama Sveučilišta Sjever, www.unin.hr (obavezan intervju, dodatno vrednovanje za priloženu mapu 
radova). 
 
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU ne predstavljaju posebnu kvotu (kvotu za strane državljane), već ulaze u 
kvotu za hrvatske državljane, 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).  

PRIJAVE ZA UPIS 
 

1. PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM SPU sustava 

Informacije vezane uz način i rokove prijave, vrednovanja ocjena iz srednje škole, predmeta koji čine dio 
državne mature, uvjete upisa te kreiranje rang-lista za upis putem Središnjeg prijavnog ureda (SPU) mogu se 
pronaći na stranici www.postani-student.hr. 
 
Kandidati koji prijavu za upis podnose putem SPU sustava svoju su prijavu dužni izvršiti prema 
utvrđenom kalendaru (https://www.studij.hr/kalendar). 
 
Kandidati koji se prijavljuju na preddiplomski stručni studij Sestrinstvo i Fizioterapija obvezni su do 3.srpnja 
2019. dostaviti Potvrdnicu pripadajućeg školskog dispanzera o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima 
za upis. Bez dostavljene Potvrdnice kandidati neće biti uvršteni na rang-listu za upise. 
 
Poticajne mjere za upise 
 
Sukladno Preporuci Rektorskog zbora Republike Hrvatske o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog 
obrazovanja, pravo izravnog upisa u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, ako nisu 
rangirani unutar odobrene upisne kvote, a prema upisnim kriterijima imaju sljedeće kategorije kandidata: 
 

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata) 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I. skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i 

civilnih invalida rata 
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti 

vojnih i civilnih invalida rata 
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma 

nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 



- kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
- kandidati iz sustava alternativne skrbi. 

 
Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem i kandidati iz sustava alternativne skrbi ostvaruju pravo 
izravnog upisa u statusu izvanrednog studenata (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij putem SPU 
sustava izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim kriterijima i 
participiraju u cijeni školarine 50% od ukupnog iznosa školarine. 

 
Prilikom prijave na SPU kandidati su obvezni dostaviti odgovarajuću potvrdu o statusu u pogledu 
alternativne skrbi u studentsku službu Sveučilišta Sjever, a najkasnije do 3. srpnja 2019. 

 
STUDIJ MEDIJSKOG DIZAJNA – Prijave za upis na studij Medijskog dizajna primaju se zaključno do 26. 
lipnja 2019. (www.postani-student.hr) 

Uz prijavu, kandidati su od 10. lipnja 2019. do zaključno 28. lipnja 2019. dužni dostaviti mapu radova, 
ukoliko žele ostvariti dodatne bodove. Mape radova se dostavljaju osobno na Sveučilište Sjever, Sveučilišni 
centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica, od 12:00 do 16:00 sati. Intervju je obavezan dio 
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u kreativno-umjetničkom području i održavati će se u 
periodu od 2. srpnja 2019. - 5. srpnja 2019., a prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama 
Sveučilišta Sjever www.unin.hr. 
 
2. PRIJAVE ZA UPIS PODNESENE PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA SJEVER za 

kandidate koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine - 
izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+. 

 
Pravo podnošenja prijave za upis putem studentske službe Sveučilišta Sjever imaju kandidati koji se 
prijavljuju isključivo za upis na izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+. 
 
Rang-lista za upis kandidata prijavljenih putem studentske službe Sveučilišta Sjever formira se na temelju 
vrednovanja uspjeha iz srednje škole (opći uspjeh iz sva četiri/pet razreda srednje škole te uspjeha na 
završnom ispitu ili maturi). 
 
Prijave za upis primaju se:  

od 23. svibnja - 21. lipnja 2019. u vremenu 12:00 - 16:00 sati. 
 

Prijave za upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo, Fizioterapija, Komunikologija, 
mediji i novinarstvo i Poslovanje i menadžment putem studentske službe Sveučilišta Sjever za kandidate 
koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine - izvanredni studij u upisnoj 
kvoti 24+ podnose se na Obrascu za prijavu koji se može preuzeti u studentskim službama Sveučilišta Sjever 
ili na stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr. 
 
Uz Obrazac za prijavu potrebno je priložiti: 

- original svjedodžbi sva četiri/pet razreda srednje škole, 
- original svjedodžbe o završnom ispitu ili maturi, 
- original domovnicu i rodni list (obvezan dokument s naznačenim OIB-om), 
- za studij Sestrinstvo i Fizioterapija - Potvrdnicu pripadajućeg školskog dispanzera o zdravstvenim i 

psihofizičkim sposobnostima, 
- dokaz o izvršenoj uplati troška prijave za upis u iznosu od 300,00 kn, a koji se uplaćuju na IBAN 

Sveučilišta Sjever HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 
652643 te pod „Svrha uplate“ troškovi prijave za upis. 
 

Prijave bez traženih priloga neće se uzimati kao važeće. 
 
Prijave se predaju osobno u studentskoj službi Sveučilišta Sjever na adresu: 
 

- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 3, 42 000 Varaždin, studentska služba (za 
upis na studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo i Fizioterapija); 



- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, 48 000 Koprivnica, 
studentska služba (za upis na studije Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i 
menadžment). 

 
Rang-liste za upis za studije Multimedija, oblikovanje i primjena, Sestrinstvo i Fizioterapija (SC VŽ), 
Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i menadžment (SC KC) objavit će se:  

21. lipnja 2019. iza 19:00 sati 
na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever, www.unin.hr. Rok za predaju žalbi na objavljene rang-
liste za upis je 24 sata, računajući od vremena objave rang-lista. 

 
UPISI TEMELJEM RANG-LISTA 

 
1. UPISI TEMELJEM RANG-LISTA ZA UPIS PUTEM SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA (SPU) - za 

upis na redoviti ili izvanredni studij, 
 
Upis kandidata koji su plasman na rang-listu za upis ostvarili putem prijave podnesene Središnjem prijavnom 
uredu (SPU) vršit će se na Sveučilištu Sjever 16. i 17. srpnja 2019., a prema rasporedu i terminima, koji će biti 
naknadno oglašeni na oglasnim pločama i web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr. 

Dokumentacija potrebna pri upisu: 
- original svjedodžbe o maturi, završnom radu ili završnom ispitu  
- potvrda o položenim ispitima državne mature 
- 2 fotografije dimenzija 4x6 cm 
- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta 

Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652642 
te pod „Svrha uplate“ trošak upisa. 

 
2. UPISI TEMELJEM RANG - LISTA ZA UPIS PUTEM STUDENTSKE SLUŽBE SVEUČILIŠTA 

SJEVER – izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+ 
 
Upis kandidata koji su plasman na rang-listu za upis na izvanredni studij u upisnoj kvoti 24+ ostvarili putem 
prijave podnesene studentskoj službi Sveučilišta Sjever vršit će se na Sveučilištu Sjever (Sveučilišni centar 
Varaždin ili Sveučilišni centar Koprivnica, ovisno o studiju koji se upisuje): 

27. lipnja 2019., 
a prema rasporedu i terminima, te uz potrebnu dokumentaciju koji će biti naknadno oglašeni na oglasnim 
pločama i web stranici Sveučilišta Sjever. 
 
Dokumentacija potrebna pri upisu: 

- 2 fotografije dimenzija 4x6 cm 
- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta 

Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 652642 
te pod „Svrha uplate“ trošak upisa. 

 
Napomena - broj eventualnih preostalih slobodnih mjesta za upis u II. (jesenskom) upisnom roku objavit će 
se na oglasnim pločama te web stranici Sveučilišta Sjever www.unin.hr. po izvršenim ljetnim upisnim 
rokovima. 
 

ŠKOLARINE 
 

Za studije iz tehničkog i biotehničkog područja znanosti (Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, 
Proizvodno strojarstvo, Logistika i mobilnost, Graditeljstvo, Mehatronika, Prehrambena tehnologija) 
školarina iznosi 7.370,00 kn; 
Za studije iz društvenog područja znanosti (Komunikologija, mediji i novinarstvo i Poslovanje i menadžment) 
školarina iznosi 5.500,00 kn; 
Za studije iz područja biomedicine i zdravstva (Sestrinstvo i Fizioterapija) školarina iznosi 9.240,00 kn; 
Za studij iz umjetničkog područja (Medijski dizajn) školarina iznosi 9.240,00 kn. 
 
 

 



DODATNE INFORMACIJE 
 

Sve dodatne informacije mogu se potražiti na adresama: 
- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Varaždin, 104. brigade 1, studentska služba za studije 

Elektrotehnika, Multimedija, oblikovanje i primjena, Proizvodno strojarstvo, Logistika i mobilnost, 
Graditeljstvo, Sestrinstvo, Mehatronika, Fizioterapija, broj telefona 042/493-312, e-mail adresa: 
referada.vz@unin.hr; 

- Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar Koprivnica, Trg dr. Žarka Dolinara 1, studentska služba za studije 
Medijski dizajn, Komunikologija, mediji i novinarstvo, Poslovanje i menadžment, Logistika i mobilnost, 
Prehrambena tehnologija, broj telefona 048/499-909, e-mail adresa: referada.kc1@unin.hr. 

 
 

II. DIPLOMSKI STUDIJI 
 
Sveučilište Sjever u akademskoj godini 2019./2020. provodi upise za sljedeće diplomske sveučilišne studije u 
trajanju od 2 godine (120 ECTS bodova): 
 
SVEUČILIŠNI CENTAR VARAŽDIN 
 
1. Diplomski sveučilišni studij MULTIMEDIJA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka multimedijske i grafičke tehnologije 
 
2. Diplomski sveučilišni studij STROJARSTVO 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva 
 
3. Diplomski sveučilišni studij GRADITELJSTVO 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka građevinarstva 
 
4. Diplomski sveučilišni studij SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU 
Magistar/magistra sestrinstva 
 
SVEUČILIŠNI CENTAR KOPRIVNICA 
 
5. Diplomski sveučilišni studij NOVINARSTVO 
Magistar/magistra novinarstva 
 
6. Diplomski sveučilišni studij MEDIJSKI DIZAJN 
Magistar/magistra medijskog dizajna 
 
7. Diplomski sveučilišni studij AMBALAŽA, RECIKLIRANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka grafičke tehnologije 
 
8. Diplomski sveučilišni studij ODRŽIVA MOBILNOST I LOGISTIKA 
Magistar/magistra inženjer/inženjerka održive mobilnosti i logistike 
 

Sveučilišni centar Varaždin 
Redoviti (sustav 

diplomski.studij.hr)
Izvanredni (sustav  

diplomski.studij.hr) 

Diplomski sveučilišni studij 
MULTIMEDIJA 

30 30 

Diplomski sveučilišni studij 
STROJARSTVO 

30 30 

Diplomski sveučilišni studij 
GRADITELJSTVO 

30 30 

Diplomski sveučilišni studij 
SESTRINSTVO – MENADŽMENT 
U SESTRINSTVU 

20 70 



Sveučilišni centar Koprivnica 
Redoviti (sustav 

diplomski.studij.hr)
Izvanredni (sustav  

diplomski.studij.hr) 

Diplomski sveučilišni studij 
NOVINARSTVO 

20 25 

Diplomski sveučilišni studij 
MEDIJSKI DIZAJN 

15 15 

Diplomski sveučilišni studij 
AMBALAŽA , RECIKLIRANJE I 
ZAŠTITA OKOLIŠA 

30 20 

Diplomski sveučilišni studij 
ODRŽIVA MOBILNOST I 
LOGISTIKA 

30 20 

 
UVJETI UPISA 

 
 Diplomski sveučilišni studij Multimedija 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz 
područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, 

- studij sa razlikovnim kolegijima u iznosu od 15 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji su završili 
preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija, 

- za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugog područja i/ili polja 
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će Rješenje o 
polaganju razlikovnih kolegija u opsegu 15 - 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Osnove programiranja grafike 5 ECTS 
2. Uvod u digitalno nakladništvo 5 ECTS 
3. WEB i mobilne aplikacije 5 ECTS 
4. Multimedija, oblikovanje i primjena 5 ECTS 
5. Grafički dizajn 5 ECTS  
6. 3D modeliranje 5 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij 
iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, 

- studij sa razlikovnim kolegijima u opsegu od 18 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji su 
završili preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje strojarstvo, 

- za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja 
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će Rješenje o 
polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Mehanika čvrstih tijela 6 ECTS 
2. Tehnički materijali 6 ECTS 
3. Elementi konstrukcija 6 ECTS 
4. Termodinamika i mehanika fluida 6 ECTS 
5. Proizvodne tehnologije 6 ECTS. 
 

 Diplomski sveučilišni studij Graditeljstvo 
- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij 

iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, 
- studij sa razlikovnim kolegijima u opsegu od 15 - 30 ECTS bodova mogu upisati kandidati koji su 

završili preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje građevinarstvo, 
- za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz srodnih područja i/ili polja 

znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će Rješenje o 
polaganju razlikovnih kolegija u opsegu do max. 30 ECTS bodova. 
 
 



Razlikovni kolegiji:  
1. Elementi zgrada II 5 ECTS 
2. Proračun konstrukcija 5 ECTS 
3. Hidrologija i hidraulika 5 ECTS 
4. Ceste 5 ECTS 
5. Zaštita na radu  5 ECTS 
6. Izborni predmet (bira se 1 od 2 ponuđena) 5 ECTS. 

 
Razlikovni izborni predmeti:  
1. Zgradarstvo 5 ECTS 
2. Regulacije i melioracije 5 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu  

- kandidati koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih 
znanosti, polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, imaju pravo upisa na diplomski studij 
bez obveze polaganja razlikovnih kolegija, 

- kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje 
kliničke medicinske znanosti, grana fizikalna medicina i rehabilitacija ili grana ginekologija i 
opstetricija (primaljstvo), propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 18 ECTS-a 

- kandidati koji su završili istovrsni preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, 
polje kliničke medicinske znanosti, grana sestrinstvo, propisuje se obveza polaganja razlikovnih 
kolegija u opsegu od 18 ECTS-a, 

- kandidati koji su završili preddiplomski stručni studij iz područja biomedicinskih znanosti, polje 
kliničke medicinske znanosti grana fizikalna medicina i rehabilitacija ili grana ginekologija i 
opstetricija (primaljstvo), propisuje se obveza polaganja razlikovnih kolegija u opsegu od 30 ECTS-a, 

- pojedinačni zahtjevi kandidata izvan prethodno definiranih uvjeta biti će razmatrani od strane 
Stručnog povjerenstva. 
 
Razlikovni kolegiji:  

1. Osnove istraživačkog rada u sestrinstvu 6 ECTS 
2. Mentoriranje u sestrinstvu 6 ECTS 
3. Znanost i društvo 6 ECTS 
4. Etika u sestrinstvu 6 ECTS 
5. Odabrane teme iz patofiziologije 6 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Novinarstvo 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij 
iz područja društvenih znanosti, polja informacijske i komunikacijske znanosti i politologija, 

- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni studij ili sveučilišni studij iz drugog područja i 
polja znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će odluku o 
polaganju razlikovnih kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova. 

Razlikovni kolegiji: 
1. Hrvatski jezik u medijima 5 ECTS 
2. Pisanje vijesti 5 ECTS 
3. Uvod u medije 5 ECTS 
4. Politički pojmovi i ideje 5 ECTS 
5. Povijest novinarstva 5 ECTS 
6. Novinarska radionica 5 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Medijski dizajn 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij 
iz umjetničkog područja, polja primijenjena umjetnost i dizajn te iz tehničkog područja znanosti, polje 
grafička tehnologija, 

- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja 
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će odluku o 
polaganju razlikovnih kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova. 
 

 



Razlikovni kolegiji: 
1. Multimedija 5 ECTS 
2. Crtanje i kompozicija 5 ECTS 
3. Animirana grafika 5 ECTS 
4. Grafičko uređivanje 5 ECTS 
5. Umjetnička i medijska fotografija 5 ECTS 
6. Oblikovanje zvuka 5 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša 

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij 
iz tehničkog područja znanosti te svih srodnih studija koji omogućavaju praćenje nastave na 
diplomskom studiju Ambalaža, recikliranje i zaštita okoliša na Sveučilištu Sjever, 

- preddiplomski stručni studij iz tehničkog područja i svih srodnih studija, uz polaganje razlikovnih 
predmeta do max 15 ECTS bodova. 

 
Razlikovni kolegiji: 

1. Reprodukcijski procesi u ambalažnoj 7,5 ECTS 
2. Uvod u ambalažnu industriju 7,5 ECTS. 

 
 Diplomski sveučilišni studij Održiva mobilnost i logistika  

- studij bez razlikovnih kolegija mogu upisati kandidati koji su završili sveučilišni preddiplomski studij 
iz područja tehničkih znanosti, polja tehnologija prometa i transport i temeljne tehničke znanosti te iz 
područja društvenih znanosti, polje ekonomija, 

- za kandidate koji su završili preddiplomski stručni ili sveučilišni studij iz drugog područja i polja 
znanosti (u slučaju odabira kandidata), Stručno vijeće Odjela/Povjerenstvo donijet će odluku o 
polaganju razlikovnih kolegija u iznosu do max. 30 ECTS bodova. 
 
Razlikovni kolegiji: 

1. Osnove gospodarske logistike 5 ECTS 
2. Osnove prometne i tehničke logistike 5 ECTS 
3. Osnove prometne infrastrukture 5 ECTS 
4. Tehnologija kopnenog prometa 5 ECTS 
5. Osnove ekonomije 5 ECTS 
6. Financije i računovodstvo 5 ECTS. 

 
UVJETI UPISA 

Upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta Sjever u akademskoj godini 2019./2020. moguće je 
ostvariti: 

- putem sustava za prijavu na diplomske studije, a kojem se pristupa putem web stranice 
diplomski.studij.hr - za upis na redoviti ili izvanredni studij. 

Kandidati koji se prijavljuju na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu obvezni 
su do 6. rujna 2019. dostaviti Potvrdnicu pripadajućeg školskog dispanzera o zdravstvenim i psihofizičkim 
sposobnostima za upis. Bez dostavljene Potvrdnice kandidati neće biti uvršteni na rang-listu za upise. 

 
Kandidati koji dolaze iz zemalja EU ne predstavljaju posebnu kvotu (kvotu za strane državljane), već ulaze u 
kvotu za hrvatske državljane, 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). 

Kandidati koji preddiplomski sveučilišni/stručni studij nisu završili u Republici Hrvatskoj trebaju dostaviti 
Rješenje Povjerenstva Sveučilišta Sjever za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija. 
Zahtjev za akademsko priznavanje podnosi se Uredu za akademsko priznavanje Sveučilišta Sjever 
(www.unin.hr/upisi/akademsko-priznavanje/dokumenti/). 

 



PRIJAVE ZA UPIS 
 
1. PRIJAVE ZA UPIS PUTEM diplomski.studij.hr - UPIS NA REDOVITI ILI IZVANREDNI STUDIJ 
 
Informacije vezane uz način i rokove prijave, uvjete upisa te kreiranje rang-lista za upis mogu se pronaći 
na stranici https://diplomski.studij.hr od 1. srpnja 2019. 
Kandidati koji prijavu za upis podnose putem navedenog sustava svoju su prijavu dužni izvršiti prema 
utvrđenom kalendaru (https://www.studij.hr/kalendar). 
Prijave za upis moguće su od 1. srpnja 2019. do 30. rujna 2019. 
 
Poticajne mjere za upise 
 
Sukladno Preporuci Rektorskog zbora Republike Hrvatske o poticajnim mjerama za upis u ustanove 
visokog obrazovanja, pravo izravnog upisa u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, 
ako nisu rangirani unutar odobrene upisne kvote, a prema upisnim kriterijima imaju sljedeće kategorije 
kandidata: 
 

- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata) 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskoga rata I.  

skupine 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i  
- civilnih invalida rata 
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o  
- zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma  
- nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata 
- kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
- kandidati iz sustava alternativne skrbi. 

 
Kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem i kandidati iz sustava alternativne skrbi ostvaruju 
pravo izravnog upisa u statusu izvanrednog studenata (ukoliko postoji upisna kvota za izvanredni studij 
putem SPU-a) izvan odobrene upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, a prema upisnim 
kriterijima i participiraju u cijeni školarine 50% od ukupnog iznosa školarine. 
 
Prilikom prijave na diplomski.studij.hr kandidati su obvezni dostaviti odgovarajuću potvrdu o statusu u 
pogledu alternativne skrbi u studentsku službu Sveučilišta Sjever do 6. rujna 2019. 

 
UPISI 

 
1. UPISI PUTEM diplomski.studij.hr - UPISI NA REDOVITI ILI IZVANREDNI STUDIJ 
Upisi će se provoditi od 1. listopada 2019., a prema naknadno objavljenom rasporedu. 
 
Dokumentacija potrebna pri upisu: 

- 2 fotografije dimenzija 4x6 cm, 
- dokaz o uplaćenim troškovima upisa na iznos od 350,00 kn. Uplata se vrši na žiro račun Sveučilišta 

Sjever broj HR61 2360000 1102325217, uz naznaku „Model“ HR67, „Poziv na broj“ OIB studenta - 
652642 te pod „Svrha uplate“ trošak upisa. 

 
ŠKOLARINE 

 
Za diplomske 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 studij iz područja biomedicine i zdravstva (Sestrinstvo-menadžment u sestrinstvu) 
školarina iznosi 10.662,00 kn. 
Za diplomski studij iz umjetničkog područja (Medijski dizajn) školarina iznosi 9.240,00 kn. 
 



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 kn za diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu, 
- 154,00 kn za 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, 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. 


