Datumi upisa na prvu godinu preddiplomskih studija:
1. BRODOSTROJARSTVA I TEHNOLOGIJE POMORSKOG PROMETA,
2. NAUTIKE I TEHNOLOGIJE POMORSKOG PROMETA
u akademskoj godini 2019./2020.
NA TEMELJU REZULTATA DRŽAVNE MATURE
Upisi u ljetnom roku

16.-19. srpnja 2019.

Upisi u jesenskom roku

18.-20. rujna 2019. (ako ostane slobodnih mjesta
nakon ljetnog roka)

Prijave i upisi održavaju se u tajništvu Odjela, Ante Kuzmanića 1
NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA
Prijave u ljetnom roku

24. lipnja-28. lipnja 2019.

Upisi u ljetnom roku

od konačnosti rang liste do 12. srpnja 2019.

Prijave u jesenskom roku

2.-6. rujna 2019. (ako ostane slobodnih mjesta
nakon ljetnog roka)
od konačnosti rang liste do 20.rujna 2019.

Upisi u jesenskom roku

Zamolbe za PRIJELAZ NA II ili III godinu zaprimaju se od 1. srpnja 2019.
do 15. srpnja 2019. Zamolbi je obvezno priložiti: prijepis ocjena, izvedbeni plan
nastave i presliku indeksa. Zamolbe mogu predati studenti Nautičkog i studenti
Brodostrojarskog smjera koji su studij započeli od ak. godine 2013. /2014.

Pojedinosti natječaja možete pročitati na:

http://www.unizd.hr/upisi-na-sveuciliste/preddiplomski/2019-20/upisi-u-prvugodinu
Zamolbe za NASTAVAK ŠKOLOVANJA zaprimaju se od 1. srpnja 2019.
do 15. srpnja 2019. Zamolbi je obvezno priložiti: presliku indeksa.

Dokumentacija za upis:
Na upis treba doći pristupnik ili njegov punomoćnik (punomoć se ovjerava kod javnog bilježnika)
i priložiti izvorne dokumente:
a) domovnicu ili drugi dokaz o hrvatskom državljanstvu,
b) rodni list,
c) svjedodžbu o položenoj državnoj maturi (učenici koji su od 2010. do 2019. završili gimnaziju),
d) potvrdu o položenom ispitu iz izbornog predmeta (učenici koji su od 2010. do 2019. završili
gimnaziju),
e) svjedodžbu o završnom ispitu i potvrdu o položenim ispitima obveznoga i izbornoga dijela
državne mature (učenici koji su od 2010. do 2019. završili strukovne škole),
f) svjedodžbu o završnom ispitu (učenici koji su završili srednje obrazovanje prije 2010., a nisu
polagali državnu maturu),
g) svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem trajanju,
h) izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom pregledu za pomorce (uvjerenje izdaje
specijalist medicine rada),
i) jedna fotografija,
j) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice (hrvatski državljani),
k) svi studenti dužni su platiti troškove upisnine i x-ice; izvanredni studenti i redovni s obvezom
plaćanja dužni su platiti i školarinu.
Troškovi upisa na 1. godinu studija
ZA UPIS I OSIGURANJE S X-ICOM
Redoviti s obvezom plaćanja (studenti koji su već negdje studirali)
Izvanredni studenti
Strani državljani

250,00 kn
7.370,00 kn*
7.370,00 kn*
22.110,00 kn

Cijena školarine iznosi 7.370,00 kn godišnje. Školarina se plaća u dvije jednake rate i to: 50% pri upisu u
zimski semestar i 50% do 15. prosinca 2019.

Uplatnice za troškove upisa preuzimaju se u tajništvu odjela (A. Kuzmanića 1)

