Datumi upisa na prvu godinu preddiplomskih studija:
1. BRODOSTROJARSTVA I TEHNOLOGIJE POMORSKOG PROMETA,
2. NAUTIKE I TEHNOLOGIJE POMORSKOG PROMETA
u akademskoj godini 2021./2022.
NA TEMELJU REZULTATA DRŽAVNE MATURE
Upisi u ljetnom roku

22. srpnja -26. srpnja 2021.

Upisi u jesenskom roku

17. rujna -21. rujna 2021. (ako ostane slobodnih mjesta
nakon ljetnog roka)

Prijave i upisi održavaju se održavaju ONLINE
NA TEMELJU REZULTATA RAZREDBENOG POSTUPKA
Prijave u ljetnom roku
Upisi u ljetnom roku
Prijave u jesenskom roku
Upisi u jesenskom roku

24. lipnja-30. lipnja 2021.
od konačnosti rang liste do 14. srpnja 2021.
1.-3. rujna 2021. (ako ostane slobodnih mjesta
nakon ljetnog roka)
od konačnosti rang liste do 16.rujna 2021.

Zamolbe za PRIJELAZ NA II ili III godinu zaprimaju se od 1. srpnja 2021. do 15.
srpnja 2021. 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: https://www.unizd.hr/studiji-i-studenti/upisi-nasveuciliste/preddiplomski/2021-22/upisi-u-prvu-godinu

Zamolbe za NASTAVAK ŠKOLOVANJA zaprimaju se od 1. srpnja 2021.
do 16. srpnja 2021. Zamolbi je obvezno priložiti: presliku indeksa.

Dokumentacija za upis:
a) jedna fotografija,
b) potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice
c) dokaz o uplati troškova upisa, osiguranja i izrade studentske iskaznice u iznosu 250,00 kn
d) dokaz o uplati školarine za zimski semestar izvanrednog studija, dokaz o uplati školarine za redovne s
obvezom plaćanja
e) izvornik uvjerenja o obavljenom liječničkom pregledu za pomorce (uvjerenje izdaje specijalist
medicine rada),
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 2021.

