
SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STRUČNE STUDIJE 

 

Adresa: Kopilica 5, Split 

Tel:  021/346-886 – Studentska služba 

E-mail: referada@oss.unist.hr 

URL:             http://www.oss.unist.hr 

 

IBAN: HR0524070001100578938, model 00, poziv na broj odobrenja 200-03-OIB studenta 

 

UVJETI UPISA 

 

Studij Uvjeti upisa 

Specijalistički diplomski 

stručni studij Menadžment 

trgovine i turizma 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

studij ekonomije (180 ECTS) 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

nesrodni studij (s najmanje 180 ECTS) uz položen Program za 

stjecanje uvjeta za upis na specijalistički diplomski stručni 

studij Menadžment trgovine i turizma 

Specijalistički diplomski 

stručni studij 

Računovodstvo i financije 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

studij ekonomije (180 ECTS) 

Specijalistički diplomski 

stručni studij 

Elektrotehnika 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

studij Elektronike, Elektroenergetike ili drugi odgovarajući 

trogodišnji studij tehničke struke (180 ECTS) 

Specijalistički diplomski 

stručni studij Primijenjeno 

računarstvo 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

studij iz područja tehničkih znanosti, polja računarstvo u 

trajanju od tri godine (180 ECTS) 

Specijalistički diplomski 

stručni studij Strojarstvo 

Završen preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni 

studij Konstrukcijskog strojarstva ili drugi odgovarajući 

trogodišnji studij tehničke struke (180 ECTS) 

 

PRIJAVE 

 

Prijave za upis zaprimat će se kako slijedi: 

 21. rujna 2020. od 10:00 do 13:00 sati, 

 22. rujna 2020. od 12:00 do 17:00 sati. 

 

Rang lista pristupnika objavit će se 23. rujna 2020. u 12:00 sati, na oglasnoj ploči Kopilica 5, 

Split i na mrežnim stranicama Odjela www.oss.unist.hr. 

 

Žalbeni rok na rang listu je do 12:00 sati 24. rujna 2020. 

 

Raspored upisa objaviti će se zajedno s rang listom pristupnika. 

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU 

 

1. Diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom 

sveučilišnom studiju sa stečenih 180 ECTS bodova, 

2. Ovjereni prijepis ocjena ili dopunska isprava o studiju, 

3. Domovnica ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani, 
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4. Rodni list ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa e-Građani, 

5. Potvrda o uplati troškova razredbenog postupka, 

6. Obrazac zahtjeva za prijavu, 

7. Elektronički zapis o radno pravnom statusu s HZMO-a (samo za pristupnike koji su u 

radnom odnosu). 

 

 

RAZREDBENI POSTUPAK 

 

Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku. 

 

Rang lista temeljem razredbenog postupka vrši se na temelju prosjeka ocjena prethodno 

završenog preddiplomskog stručnog ili preddiplomskog sveučilišnog studija. 

 

Troškovi razredbenog postupka naplaćuju se 100,00 kn. 

 

VISINA ŠKOLARINE 

 

Visina školarine za izvanredne studente u akademskoj 2020./2021. godini iznosi: 

 

1. za specijalističke diplomske stručne studije Računovodstvo i financije i Menadžment 

trgovine i turizma 7.000,00 kn, 

2. za specijalističke diplomske stručne studije Elektrotehnika, Primijenjeno računarstvo i 

Strojarstvo 8.000,00 kn. 

 

Svi pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisnine u iznosu od 400,00 kn, a 

izvanredni studenti i troškove školarine, koji se uplaćuju na žiro-račun Odjela. 

 

INFORMACIJE 

 

Za sve dodatne informacije obratite se u Studentsku službu, Kopilica 5, radnim danom od 

10:00-13:00, utorkom od 12:00-17:00 sati, ili putem elektroničke pošte. 

 

 


