Senat Sveučilišta u Dubrovniku je na 153. sjednici održanoj 21. prosinca 2018. donio Odluku kojom se raspisuje
Natječaj za upis u I. godinu preddiplomskih studija u akademskoj 2019./2020. godini
I. Upisne kvote
Red.
broj

Naziv studija

PREDDIPLOMSKI
SVEUČILIŠNI STUDIJI
1.

Ekonomija

2.

3.

Poslovna
ekonomija
(smjer turizam)
Poslovna
ekonomija
(smjer
marketing)
Poslovna
ekonomija
(smjer IT
menadžment)
Nautika

4.

Brodostrojarstvo

5.

Primijenjeno /
poslovno
računarstvo
Akvakultura

6.
7.

Mediji i kultura
društva

8.

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Pomorske
tehnologije
jahta i marina
Konzervacijarestauracija;
smjerovi: drvo,
papir, tekstil,
metal, keramika
Povijest Jadrana
i Mediterana

9.
10.

11.

1
Državna
matura

16

Redoviti
Studenti

Ukupno
2

Četverogodišnje
srednje obrazovanje
završili prije 2010.
godine

3

Strani
državljani
4

1+2

Izvanredni studenti
5
Državna
matura

Ukupno

Sveukupno

7

8

5+6

3+4+7

2

5

22

6

Četverogodišnje
srednje obrazovanje
završili prije 2010.
godine

0

16

1

3

58

0

58

1

6

3

9

68

28

0

28

1

3

2

5

34

16

0

16

1

3

2

5

22

60

0

60

1

5

4

9

70

30

0

30

1

5

4

9

40

46

0

46

1

0

2

2

49

18

2

20

3

3

2

5

28

40

0

40

1

5

5

10

51

21

3

24

1

6

6

12

37

15

0

15

1

1

3

4

20

13

1

14

3

1

2

3

20

17

2

19

1

3

2

5

25

0

0

0

2

20

8

28

30

0

0

0

1

20

5

25

26

23

0

23

0

10

2

12

35

401

8

409

20

94

54

148

577

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI
1.

2.

3.

Financijski
menadžment
(trogodišnji
izvanredni
stručni studij)
Sestrinstvo
(trogodišnji
izvanredni
stručni studij)
Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija

UKUPNO

II. Uvjeti upisa
Pravo upisa u prvu godinu sveučilišnih preddiplomskih studija imaju pristupnici koji su:
•
završili srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine, položili državnu maturu i obavili urednu prijavu u NISpVU;
•
četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, nisu prijavili državnu maturu i ostvarili odgovarajući uspjeh u
razredbenom postupku u okviru upisnog kapaciteta.
Uvjeti upisa za kandidate koji se prijavljuju preko NISpVU sustava
Studijski program
Naziv / Vrsta

Akvakultura
Preddiplomski
sveučilišni studij
Ekonomija;
studijski smjer:
Ekonomija
Preddiplomski
sveučilišni studij
Poslovna
ekonomija;
smjerovi: Turizam,
Međunarodna
trgovina,
Marketing
IT menadžment
Preddiplomski
sveučilišni studij
Financijski
menadžment;*
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

Elektrotehničke i
komunikacijske
tehnologije u
pomorstvu
Preddiplomski
sveučilišni studij

Vrednov
anje
ocjena
srednje
škole

40%

30%

30%

30%

30%

Obvezni dio državne mature

Hrvats
ki jezik

Matemati Strani
ka
jezik

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 25%

B 15%

B 20%

B 20%

B 25%

B 25%

Izborni dio
državne mature

Izborni predmet

Dodatna
provjera
posebnih
znanja, vještina
i sposobnosti

Posebna postignuća

B 20%

B 20%

B 20%

Politika i
gospodarstvo –
20 % (nije
obvezno)
Politika i
gospodarstvo –
20 % (nije
obvezno)

1.– 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima – 5%;
sportaši 1. -3. kategorije – 5%.
1.– 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima – 5%;
sportaši 1. -3. kategorije – 5%.

B 10%

1. mjesto na državnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
hrvatskoga jezika – 5%;
Sportaši 1. kategorije – 5%.

B 15%

Kandidati sa završenom
gimnazijom, srednjom
elektrotehničkom školom ili
srodnom četverogodišnjom
školom tehničkoga smjera – 10%;
1. – 3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.
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Primjenjeno /
poslovno
računarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

Mediji i kultura
društva
Preddiplomski
sveučilišni studij

Sestrinstvo
Izvanredni
preddiplomski
stručni studij

Konzervacijarestauracija;
smjerovi: drvo,
papir, tekstil,
metal, keramika
Preddiplomski
sveučilišni studij

Brodostrojarstvo
Preddiplomski
sveučilišni studij

30%

40%

40%

15%

15%

B 10%

B 20%

B 30%

B 20%

B 20%

B 30%

B 0%

B 10%

B 0%

B 20%

Kandidati sa završenom
gimnazijom – 10%,
kandidati sa srednjom
elektrotehničkom
četverogodišnjom školom ili
srodnom četverogodišnjom
školom informatičkoga smjera –
5%;
1. -3. mjesto na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – izravan upis;
Sudjelovanje na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz
matematike – varijanta A ili
informatike – 5%.

B 10%

Engleski
jezik B
15%

Politika i
gospodarstvo,
Sociologija,
Povijest,
Psihologija,
Likovna
umjetnost ili
Informatika
(nije obvezno) 15%.

Osvojeno 1.-10. mjesto na
državnim natjecanjima iz
društvenih ili humanističkih
znanosti - 25%.

Strani
jezik B
20%

Talijanski
ili engleski
jezik B
10%

B 20%

Provjera
psihomotornih i
spoznajnih
vještina
(korištenje alata
i materijala
različitim
metodama,
modeliranje,
test likovne
percepcije,
razgovor) – 50%

Na preddiplomski stručni studij
Sestrinstvo mogu se upisati
kandidati koji su završili najmanje
četverogodišnju srednju školu
zdravstvenog usmjerenja.** i
kandidati sa završenom
gimnazijom.

1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima iz bilo koje discipline
– 2,5 %;
Sportaši 1.-6. kategorije – 2,5 %.

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika stroja – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom
brodostrojarskog smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.
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Nautika
Preddiplomski
sveučilišni studij

Pomorske
tehnologije jahta i
marina
Preddiplomski
sveučilišni studij
Povijest Jadrana i
Mediterana

15%

35%

40%

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 20%

B 10%

Plovidbeni staž – kandidati s
minimalno 6 mjeseci plovidbe u
svojstvu vježbenika palube – 10%;
kandidati sa završenom srednjom
pomorskom školom nautičkog
smjera – 10%;
1. -3. mjesto na državnim
natjecanjima iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%.

B 20%

1. -3. mjesto na državnom
natjecanju iz matematike –
varijanta A, hrvatskoga jezika ili
stranoga jezika – 2,5%;
sportaši 1. -6. kategorije – 2,5%

B 20%

B 20%

Povijest (nije
obvezno) – 10%
Latinski jezik (nije
obvezno) – 10%

Hotelijerstvo,
restoraterstvo i
gastronomija
30%
B 20% B 20%
B 20%
Preddiplomski
stručni studij
* Studij se izvodi u Pločama
**Zdravstveno usmjerenje obuhvaća smjerove:
Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege
Fizioteraputski tehničar-tehničarka
Medicinski kozmetičar-medicinska kozmetičarka
Dentalni asistent/ica
Primalje
Zdravstveno-laboratorijski tehničar/ zdravstveno laboratorijska tehničarka
Sanitarni tehničar-tehničarka
Farmaceutski tehničar-tehničarka
Zubni tehničar-tehničarka

1. -3. mjesto na državnome
natjecanju iz povijesti - 7,5 %;
sportaši 1. kategorije – 2,5%
1.-3. mjesto na državnim
natjecanjima Gastro – 6%,
1.-3. mjesto na regionalnim
natjecanjima Gastro - 4%

III. Prijave za upis na studijske programe
Prijave za upis na studijske programe obavljaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se
pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr za sve kandidate osim za one koji su četverogodišnje srednje obrazovanje
završili prije 2010. godine u RH.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine u RH, prijavu podnose Sveučilištu u Dubrovniku i prilažu:
obrazac prijave, rodni list (izvornik ili preslik), domovnicu (izvornik ili preslik), svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik), svjedodžbe
svih razreda srednje škole (izvornici ili preslici), tri slike 4 x 6 cm, potvrdu o prebivalištu, omotnicu (A4) s točnom adresom kandidata i
poštanskom markom, potvrdu o statusu branitelja Domovinskog rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili
nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili nakon 2010. godine u RH, prijavu podnose Sveučilištu u Dubrovniku i prilažu:
obrazac prijave, rodni list (izvornik ili preslik), domovnicu (izvornik ili preslik), svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili preslik),
svjedodžbu/potvrdu o položenim ispitima državne mature (izvornik ili preslik), svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili preslici),
tri slike 4 x 6 cm, potvrdu o prebivalištu, omotnicu (A4) s točnom adresom kandidata i poštanskom markom, potvrdu o statusu branitelja
Domovinskog rata, potvrdu HRVI, potvrdu za djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja ili 100%-nih HRVI Domovinskog rata.
Samo za pomorske studije (Nautika i Brodostrojarstvo) prilaže se potvrdu o plovidbenom stažu vježbenika palube ili stroja, ili ovjereni
preslik pomorske knjižice.
Samo za studij „Sestrinstvo“ prilaže se potvrda o pripravničkom stažu ili ovjereni preslik pripravničke knjižice.
Obrazac prijave s popisom dokumentacije koja se prilaže uz prijavu može se dobiti na Sveučilištu ili na internetskoj stranici Sveučilišta:
www.unidu.hr/upisi. Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom pošiljkom (s naznakom: za upis u I. godinu – navesti naziv studija) na
adresu:
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Preddiplomski studij

Adresa za dostavu prijave

Nautika
Brodostrojarstvo
Pomorske tehnologije jahta i marina
Primijenjeno / poslovno računarstvo
Elektrotehničke i komunikacijske tehnologije u pomorstvu

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Ćira Carića 4
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija

Akvakultura
Sestrinstvo
Konzervacija-restauracija; smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal,
keramika
Mediji i kultura društva
Povijest Jadrana i Mediterana
Ekonomija
Poslovna ekonomija (turizam, međunarodna
marketing, IT menadžment)
Hotelijerstvo, restoraterstvo i gastronomija
Financijski menadžment

trgovina,

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Branitelja Dubrovnika 41
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija
SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju
Lapadska obala 7
20000 DUBROVNIK
- s naznakom studija

Rok u kojem se može dostaviti prijava objavit će se naknadno na internet stranicama Sveučilišta u Dubrovniku www.unidu.hr/upisi.
IV. Razredbeni postupak i dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Razredbeni postupak
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici ostvaruju pravo upisa u prvu godinu studija za kojega su se opredijelili
prilikom prijave na razredbeni postupak, a do popunjavanja upisnih kvota.
Konačan rezultat razredbenog postupka čini zbroj bodova koje pristupnik ostvari:
vrednovanjem uspjeha srednjoškolskog obrazovanja,
vrednovanjem uspjeha na državnoj maturi osim za kandidate koji su školovanje u RH završili prije 2010.,
dodatnom provjerom posebnih znanja i sposobnosti ovisno o zahtjevima pojedinih studijskih programa.
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti održat će se za:
- preddiplomski sveučilišni studij Konzervacija-restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika - Provjera psihomotornih i
spoznajnih vještina (korištenje alata i materijala različitim metodama, modeliranje, test likovne percepcije, razgovor), a prema rasporedu
koji će naknadno biti utvrđen i objavljen.
Raspored i popis pristupnika za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljen na internetskim stranicama:
www.unidu.hr/upisi i www.postani-student.hr.
NAPOMENA: Za sve ostale preddiplomske studije nema dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti.
V. Participacija u troškovima studija
Redoviti studenti koji u akademskoj godini 2019./2020. po prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog studija
plaćaju upisninu, a oslobođeni su plaćanja participacije u troškovima studija.
Kandidati koji su kao redoviti studenti već bili upisani na neki preddiplomski studij, izvanredni studenti i strani državljani plaćaju
upisninu, te participaciju prema Odluci o troškovima studija i vrijednosti ECTS-a koju je donio Senat Sveučilišta u Dubrovniku.
NAPOMENA: Studenti Konzervacija-restauracija, smjerovi: drvo, papir, tekstil, metal, keramika koji će dio održavanja nastave provesti u
inozemstvu plaćaju troškove.
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VI. Rang-lista i upisi
Kandidati koji su stekli pravo upisa dužni su upisati se prema objavljenom rasporedu. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a u
propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na upis.
Rang-lista pristupnika biti će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr, u terminu koje utvrdi i objavi Središnji prijavni
ured (za kandidate koji su se prijavili putem spomenute stranice). Rang-lista za kandidate starije od 24 godine biti će objavljena na
internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
Upisi će se obaviti u razdoblju koje utvrdi i objavi Središnji prijavni ured, a prema listi za pojedine studije koja će biti objavljeni na
internetskoj stranici www.unidu.hr/upisi.
VII. Upisi posebne kategorije pristupnika
U skladu sa 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 obrazovanja i sporta 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 preddiplomske studije Sveučilišta u Dubrovniku u statusu redovitog studenta i izvan
odobrene upisne kvote, uz subvenciju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ako zadovoljavaju propisane upisne kriterije.
Prema preporuci Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine o izravnom upisu na Sveučilište u Dubrovniku u statusu redovitog studenta
izvan odobrene upisne kvote te pod uvjetom da zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za sljedeće
kategorije kandidata:
− 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.
VIII. Obavijesti
Sve potrebne informacije o studijima, razredbenom postupku i upisima mogu se dobiti na internetskoj stranici Sveučilišta
www.unidu.hr/upisi, na broj telefona: 020/446-028 ili elektronskom poštom: upisi@unidu.hr.
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