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Osmo javno sveučilište u Hrvatskoj uspješno spaja teoriju i
praksu
Sveučilište Sjever najmlađe je javno hrvatsko sveučilište je integrirano, regionalno sveučilište makroregije
Sjeverozapadne Hrvatske, koje djeluje u dva sveučilišna centra, odnosno gradovima Koprivnici i Varaždinu.
Pohađa ga oko 3.000 studenata iz cijele Hrvatske i okolnih zemalja, a na njemu radi više od 350 zaposlenika i
vanjskih suradnika u svim nastavnim, znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima.
Sveučilište Sjever obrazuje kadrove primarno u tehničkom i biomedicinskom području i izvodi nastavu na
11 studijskih programa, od toga 9 na preddiplomskoj, a dva na diplomskoj razini i ima izvrstan broj studenata u tzv. STEM, biomedicinskom i području informacijskih i komunikacijskih znanosti, koji iznosi 86 % ukupnog broja studenata. Riječ je o deficitarnim zanimanjima ne samo na Hrvatskoj, nego i na europskoj razini,
čemu u prilog ide i činjenica da je na burzama postotak studenata koji su završili neki od spomenutih programa ispod hrvatskog prosjeka, često oko 5 posto ili niže. Završeni studenti Sveučilišta Sjever, osim u Hrvatskoj, uspješni su i rade diljem Europe, Sjeverne Amerike i Azije, a odnedavno se prvi bivši student Sveučilišta zaposlio na Novom Zelandu, čemu u velikoj mjeri pridonosi činjenica da studenti uz teoriju dobar dio
znanja stječu kroz praksu, učeći od vodećih stručnjaka u pojedinim poljima.
Prošle akademske godine, po interesu za upise na neki od studijskih programa, Sveučilište Sjever zauzelo je
18. mjesto od ukupno 122 institucije visokog obrazovanja u Hrvatskoj, koje izvode više od 770 različitih studijskih programa, a prema službenoj rang listi Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a na Sveučilištu
očekuju da će ove godine ostvariti još bolje rezultate. U prosjeku za jedno mjesto na svaki od studija Sveučilišta Sjever svake godine konkurira oko 10 kandidata, a na pojedenim studijima taj je interes i višestruko
veći.
Inače, Sjeverozapad Hrvatske sa svojim županijama i gradovima dao je kroz povijest nemjerljiv doprinos
razvoju obrazovanja i prosvjetiteljstva u Hrvatskoj. 1480. godine na kaptolskom posjedu u Varaždinskim
Toplicama utemeljena je prva pučka škola u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi. 1503. godine u Pavlinskom
samostanu u Lepoglavi utemeljen seminar pavlinskog reda koji 1582. godine prerasta u prvu javnu gimnaziju u Hrvatskoj, otvorenu i svjetovnoj mladeži, a nakon gimnazije s radom započinje studij filozofije i teologije koji dekretom cara Leopolda I. 1687. prerasta u Kraljevsku akademiju s pravom dodjele doktorata (dodijeljeno ih je 75!), čime Lepoglava postaje centar prvog hrvatskog sveučilišta.
Na tim temeljima, nadaju se na Sjeveru, izgradit će moderno europsko sveučilište koje će svoje mjesto u Hrvatskoj, ali i šire, dobiti kvalitetom programa, uspješnim povezivanjem teorije i prakse te kontinuiranim
unaprjeđenjem postojećih i otvaranjem novih studijskih programa.
Znanstveni doprinosi najmlađeg hrvatskoga sveučilišta
Trenutačno je na Sveučilištu Sjever ukupno zaposlen 121 djelatnik u znanstveno-nastavnom ili nastavnom
zvanju, a kada se tom broju pribroje vanjski suradnici, studentima je na raspolaganju više od 350 znanstvenika, nastavnika i praktičara čiji je cilj kvalitetno prenijeti svoja znanja i pripremiti studente na samostalan
budući rad, bilo u praksi, bilo u daljnjem znanstvenom radu i istraživanju. Od ukupnog broja djelatnika u
znanstveno-nastavnom ili nastavnom zvanju njih 81 u punom je radnom odnosu, dok je 40 djelatnika u kumulativnom radnom odnosu.
S obzirom na otvaranje novih odjela i integraciju Medijskog sveučilišta i Veleučilišta u Varaždinu, u
posljednje četiri godine uočljiv je stalan porast broja zaposlenika. Tako je u posljednje četiri godine zaposleno
100 novih nastavnika dok je tek 12 nastavnika kojima je radni odnos završio. Od ukupnog broja svih zaposlenika trenutno zapošljava 54 znanstvenika/nastavnika (od docenta do profesora emeritusa) koji su znanstvene naslove i reputaciju stekli uglavnom na hrvatskim sveučilištima: riječkom, zagrebačkom i osječkom.
Trenutno su 26 doktoranada na doktorskim studijima u zemlji i inozemstvu, od susjedne Slovenije pa do
SAD-a, od kojih čak 20 njih financira Sveučilište Sjever. Znanstvena područja na Sveučilištu Sjever obuhvaćaju tehničke, biomedicinske, biotehničke, društvene (i humanističke) znanosti, a zastupljene su interdisciplinarne i umjetničke znanosti.
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Budući da je Sveučilište Sjever pravni sljednik Veleučilišta u Varaždinu(VELV-a) i Medijskog sveučilišta u
Koprivnici, koji su se spojili i udružili snage u novom Sveučilištu Sjever, iako mlado u pravnim kategorijama, zapošljava vrsne renomirane i ugledne znastvenike i umjetnike. Svi su oni nastavili svoje već započete
znanstvene projekte, istraživanja, i sudjelovanjem na domaćim i inozemnim znanstvenim skupovima. Zato
se Sveučilište Sjever može pohvaliti s više 1125 radova, pri čemu je 80% znanstvenih i 20% stručnih radova.
Od svih radova 16% objavljeno je u recentnim časopisima koji su zastupljeni u indeksiranim znanstvenim
bazama što znači da je tijekom pet godina objavljeno ukupno 160 radova u najvišem znanstvenom statusu.
Najproduktivniji su znanstvenici iz "najdugovječnijih" područja biomedicine i zdravstva, te tehničkih i prirodnih znanosti, jer su njihovi studijski programi na Sveučilištu Sjever sljednici veleučilišta u Varaždinu,
koje je stabilno djelovalo i razvijalo se dugi niz godina i izgradilo zavidnu tradiciju.
Društvene znanosti na Sveučilištu Sjever nisu baštinile tradiciju pa je na njima težak teret samorazvoja i izgradnje vlastitog znanstvenog ugleda i tradicije. Najmlađem studijskom programu, diplomskog studija Odnosa s javnostima i njegovom nastavničkom timu predstoje veliki izazovi, ali i rezultati.
Znanstvenici i nastavnici u samo pet godina djelovanja VELV-a te sada Sveučilišta Sjever objavili su 71 naslov, pri čemu je 90% domaćih i 10% inozemnih izdanja. Za sada, najveći broj domaćih naslova objavljeno je s
područja biomedicine i zdravstva, zatim društvenih i humanističkih znanosti.
Sveučilište Sjever ponajprije se ponosi ovogodišnjim upisom sada već druge generacije doktoranada na doktorski studij što ga izvodi u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci pod nazivom: „Izdavaštvo i mediji: studij izdavaštva i medija u kontekstu globalnih trendova i hrvatskog jezičnog i književno-kulturnog identiteta“. Sa
Sveučilišta Sjever u izvođenju programa doktorskog studija sudjeluje 10 znanstvenika u svojstvu nastavnika,
a tri polaznika doktorskog studija su zaposlenici Sveučilišta Sjever.
Studijski programi Sveučilišta Sjever
Studijski programi na preddiplomskoj razini: 9
 Elektrotehnika (smjerovi: automatizacija, biomedicinska elektronika)


Multimedija, oblikovanje i primjena



Proizvodno strojarstvo



Graditeljstvo



Tehnička i gospodarska logistika



Biomedicinske znanosti



Novinarstvo



Medijski dizajn



Poslovanje i menadžment u medijima

Studijski programi na preddiplomskoj razini: 2
 Odnosi s javnostima


Poslovna ekonomija (smjerovi: Međunarodna trgovina; Turizam)

Poslijediplomski doktorski studij: 1
 Izdavaštvo i mediji (u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci)

Dodatne informacije na: www.unin.hr
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