Broj: 1058‐11 /17.
U Dubrovniku, 18. srpnja 2017.
Na temelju članka 59. i 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“, br.: 123/03.,
198/03., 105/04., 174/04. i 2/07.‐ Odluka UsRH, 46/07., 63/11. i 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka UsRH, 60/15 –
Odluka UsRH) i članka 60. Statuta, Senat Sveučilišta u Dubrovniku, na svojoj 142. sjednici održanoj 18. srpnja 2017.
donio je odluku o raspisivanju
Natječaja
za upis u I. godinu diplomskih studija u akademskoj 2017./2018. godini
I. Upisne kvote
SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJI

Naziv studija

Redoviti
studenti

Izvanredni
studenti

Strani
državljani

Ukupno

1.

POMORSTVO

15

10

/

25

2.

EKONOMIJA

10

5

2

17

3.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER TURIZAM

25

5

2

32

4.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER
MEĐUNARODNA TRGOVINA

15

5

2

22

5.

POSLOVNA EKONOMIJA SMJER MARKETING

25

5

2

32

6.

ELEKTROTEHNIČKE I KOMUNIKACIJSKE
TEHNOLOGIJE U POMORSTVU

10

5

/

15

7.

POSLOVNO RAČUNARSTVO

20

10

/

30

8.

ODNOSI S JAVNOSTIMA

15

10

1

26

9.

MEDIJI

10

5

1

16

10.

MARIKULTURA

15

5

/

20

11.

RESTAURACIJA I KONZERVACIJA
ARTEFAKATA OD DRVA, PAPIRA, TEKSTILA,
METALA I KERAMIKE

20

2

3

25

Redni
broj

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

KLINIČKO SESTRINSTVO

0

22

3

25

2.

FINANCIJSKI MENADŽMENT

0

20

0

20

SVEUKUPNO
(sveučilišni diplomski studiji
i specijalistički diplomski stručni studiji)

180

109

16

305

1

II. Uvjeti upisa
Diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij može upisati osoba koja je završila odgovarajući
preddiplomski ili dodiplomski studij.
Stručna vijeća sveučilišnih odjela utvrđuju i objavljuju na oglasnim pločama i svojim mrežnim stranicama koji se
studiji smatraju odgovarajućim za upis pojedinog diplomskog studija.
III. Prijave za upis, rang liste i upisi
Prijave za upis zaprimat će se u razdoblju od 18. do 29. rujna 2017. do 14:00 sati.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na mrežnoj
stranici Sveučilišta: www.unidu.hr. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adrese:
‐ Sveučilište u Dubrovniku, Lapadska obala 7, 20000 Dubrovnik za studije Odjela za ekonomiju i poslovnu
ekonomiju (Ekonomija, Poslovna ekonomija: smjerovi Turizam, Međunarodna trgovina, Marketing te Financijski
menadžment);
‐ Sveučilište u Dubrovniku, Ćira Carića 4, 20000 Dubrovnik za studij Pomorskog odjela (Pomorstvo), studije Odjela za
elektrotehniku i računarstvo (Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu, Poslovno računarstvo),
studij Odjela za akvakulturu (Marikultura) te studij Kliničko sestrinstvo;
‐ Sveučilište u Dubrovniku, Branitelja Dubrovnika 41, 20000 Dubrovnik, za studije Odjela za komunikologiju
(Odnosi s javnostima, Mediji) te studij Odjela za umjetnost i restauraciju (Restauracija i konzervacija artefakata
od drva, papira, tekstila, metala i keramike),
uz naznaku: „Prijava za upis na ________________________ (navesti naziv studija)“.
Rang liste objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Sveučilišta 3. listopada 2017. do 12:00 sati. Rang
lista formira se prema ostvarenom prosječnom uspjehu na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju izračunom
prosjeka svih ocjena. Ako dva kandidata imaju jednaki prosjek ocjena prednost ima kandidat s kraćim vremenom
studiranja.
Za diplomski stručni specijalistički studij „Kliničko sestrinstvo“ provest će se intervju s prijavljenim kandidatima za upis,
a prema rasporedu koji će se naknadno objaviti na mrežnim stranicama Sveučilišta.
Kandidati koji su stekli pravo upisa, upisuju se prema redoslijedu na rang listi do popune kapaciteta. Upisi će se obaviti
od 3. do 6. listopada 2017. u evidencijama studija na sveučilišnim odjelima, prema posebnom rasporedu koji će se
objaviti na mrežnim stranicama odjela i studija i oglasnim pločama na Sveučilištu. Kandidat koji je ostvario pravo na
upis, a u propisanom roku se ne upiše, gubi pravo upisa na studij, a umjesto njega pravo upisa stječe kandidat koji
je slijedeći na rang listi.
IV. Školarine i upisnine
Redoviti studenti ‐ hrvatski državljani koji će u akademskoj 2017./2018. godini po prvi puta upisati I. godinu
diplomskog studija, odlukom Vlade Republike Hrvatske ne plaćaju školarinu. Redoviti studenti koji su uz potporu MZO
već bili upisani na diplomski studij u statusu redovitog studenta i izvanredni studenti plaćaju školarinu sukladno
odluci Senata ‐ Odluka o vrijednosti ECTS boda i participaciji u troškovima studiranja u akademskoj 2017./2018. godini
ovisno o znanstvenom ili umjetničkom području i studijskom programu. Svi studenti dužni su uplatiti i upisninu u iznosu
od 300,00 kuna.
Svi studenti studija „Restauracija i konzervacija artefakata od drva, papira, tekstila, metala i keramike“ dužni su uplatiti
iznos od 1.500,00 kuna za potrošni materijal za svaku studijsku godinu.
IV. 1. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu s preporukom Rektorskog zbora i Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja
sklopljenog između Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Ministarstva znanosti i
obrazovanja i Odlukom Senata Sveučilišta u Dubrovniku donesenom na 129. sjednici održanoj 29. ožujka 2016., djeca
smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%‐nih HRVI Domovinskog rata prve skupine, mogu se upisati na
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diplomske sveučilišne studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan odobrene upisne kvote, uz
subvenciju Ministarstva znanosti i obrazovanja, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
Prema preporuci Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. godine sljedećim kategorijama kandidata omogućuje se izravan
upis u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje
eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti:
 hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,
 HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i 100%‐tnih HRVI Domovinskog
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 članka 6., 7., i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
 osobe iz sustava alternativne skrbi
Ako osobe iz navedenih kategorija žele upisati diplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu izvanrednog
studenta, plaćaju 50% školarine.

V. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na mrežnoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr ili telefonom na broj: (020) 445‐909 i 445‐910 (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju), (020)
445‐714 (Pomorski odjel), (020) 445‐844 (Odjel za elektrotehniku i računarstvo), (020) 445‐862 (Odjel za
akvakulturu), (020) 446‐020 (Odjel za komunikologiju) i (020) 446‐030 (Odjel za umjetnost i restauraciju), (020) 445‐
725 (studij Kliničko sestrinstvo) ili elektroničkom poštom: upisi@unidu.hr.

Predsjednik Senata
Rektor
prof. dr. sc. Nikša Burum
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