
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU 
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA 
 

IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 

SESTRINSTVA 

BROJ UPISNIH MIJESTA 
 

SESTRINSTVO 60 
  

 

 

Popunite potrebne dokumente 

1. Upisni list 
2. Matični list 
3. Ugovor o uvjetima plaćanja i visini školarine tijekom 

izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo (2 primjerka) 

4. Dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za 
studij (potvrda doktora opće ili obiteljske medicine) 

5. Potpis za studentsku iskaznicu  
6. 4 fotografije (kao za osobnu iskaznicu). Željena veličina 

fotografije je 3,5 cm x 4,5 cm. Fotografija mora biti od 
ramena naviše. 

7. Uplatnica odnosno dokaz o uplati upisnine – 400,00 kn 
8. Uplatnica odnosno dokaz o uplati školarine – 9.600,00 kn ili 

u ratama 
 

 

 

Upute za uplatu upisnine i školarine 

IME I PREZIME 400,00 

Sveučilište u Splitu 

Sveučilišni odjel zdravstvenih studija 

Ruđera Boškovića 35 , 21000 Split 

 

 Model 02 IBAN 

HR0524070001100578938 

 Poziv na broj 720 

1 

2 

3 



 Troškovi upisa za ak. god. 2020./2021. 

 Trebate dostaviti potvrdu o plaćenoj upisnini u iznosu 
400,00 kn.  

 Na uplatnici u rubriku Model primatelja trebate navesti 02 
 Na uplatnici u rubriku Poziv na broj primatelja trebate 

navesti 720 
 Uplatu trebate napraviti na IBAN HR0524070001100578938 

 

Iznos školarine je 9.600,00 kn, a može se platiti u tri jednake rate. 

Dinamika plaćanja školarine za svaku akademsku godinu je ista: 
prva rata u iznosu od 3.200 kuna prilikom upisa, druga rata od 3.200 
kn do 1. listopada tekuće godine te treća rata od 3.200 kuna do 31. 
siječnja tekuće kalendarske godine. 

 

 
 

9.600,00 

Sveučilište u Splitu 

Sveučilišni odjel 

zdravstvenih studija 

Ruđera Boškovića 35 

21 000 Split  

 

 Model 

02 

IBAN: HR0524070001100578938 

 Poziv na broj  

720 
 Troškovi školarine za ak. god. 2020./2021. 
  

 

 

 

 

Kompletnu dokumentaciju potrebno je dostaviti isključivo poštom 
na adresu: 

Sveučilište u Splitu 
Sveučilišni odjel zdravstvenih studija 

Ruđera Boškovića 35 
21000 Split 

„za upis na izvanredni studij“ 
 

Rok za dostavu upisne dokumentacije od 13. svibnja 2020. do 25. 
svibnja 2020. Regulirat će se upis isključivo pristupnicima koji 
dostave svu potrebnu dokumentaciju u navedenom roku. 
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