Klasa:602-07/14-06
Ur.broj:251-512/14-1981
Zagreb, 18. 2. 2014.

Na temelju članka 12. Statuta Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld
Upravno vijeće Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld na sjednici
održanoj 13. 2. 2014. donijelo je odluku o raspisivanju

NATJEČAJA
za upis studenata u prvu godinu trogodišnjeg preddiplomskog stručnog studija
i dvogodišnjeg specijalističkog diplomskog stručnog studija za akademsku
godinu 2014./15.

PRIJAVE I UPISI
PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ

PRIJAVE I UPISI
SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI
STRUČNI STUDIJ

Državna matura

Bez državne mature

Završen stručni studij

(bez razredbenog ispita)

(razredbeni ispit)

Završen sveučilišni studij

Prijave

PRVI ROK
Prijave i razredbeni
od 10 do 14sati

do 16. srpnja 2014.

12. travnja 2014.
10. svibnja 2014.
7. lipnja 2014.

PRVI ROK
Prijave
do 16. srpnja 2014.

UPISI : 18-25. srpnja 2014. od 10 do 15 sati

UPISI : 18-25. srpnja 2014. od
10 do 15 sati

DRUGI ROK

DRUGI ROK

Prijave

Prijave i razredbeni od
10 do 14 sati

do 20. rujna 2014.

Prijave
do 20. rujna 2014.

6. i 13. rujna 2014.
UPISI : 22-26. rujna 2014. od 10 do 15 sati

UPISI : 22-26. rujna 2014. od 10
do 15 sati

Prijave : Prijave za razredbeni postupak primaju se osobno ili prijavom elektronski na web stranici
Visoke škole međunarodnih odnosa i diplomacije Dag Hammarskjöld, Zagreb, Ilica 242.

Uvjeti upisa na stručni studij :
- završena srednja škola
- položena državna matura
- položen razredbeni ispit (za pristupnike koji su maturirali prethodnih godina, a ove godine su
odlučili pristupiti polaganju razredbenog ispita)
- ostvaren upis na drugom studiju – direktan upis
Dokumentacija za natječaj :
- srednjoškolske svjedodžbe
- svjedodžba državne mature ili mature
- rodni list
- domovnica
- potvrdu o uplati za troškove razredbenog ispita od 300,00 kuna na IBAN Škole PBZ
HR1123400091110385609
Uvjeti upisa na specijalistički stručni studij:
- završen stručni studij
- završen sveučilišni studij
Dokumentacija za natječaj :
- svjedodžba ili diploma stručnog studija
- diploma sveučilišnog studija
- rodni list
- domovnica
- potvrdu o uplati za troškove razredbenog ispita od 300,00 kuna na IBAN Škole PBZ
HR1123400091110385609
Informacije i savjeti na 01/3700666 ili tajnistvo@diplomacija.hr i na www.diplomacija.hr

Predsjednik Upravnog vijeća
Dr. med. Dario Josip Živković

