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Sveučilište Sjever
Sveučilište Sjever je javno integrirano
sveučilište koje djeluje u makroregiji
Sjeverozapadne Hrvatske, koje dva sveučilišna
centra (kampusa) – koji su smješteni u
gradovima u Varaždinu i Koprivnici.
Sveučilište Sjever ustrojeno je kao dinamična
organizacija koja stalno prati, primjenjuje i
ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje,
promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja
te produbljuje i održava veze s gospodarstvom
i suradnju sa srodnim visokoškolskim
ustanovama u zemlji i inozemstvu. Pohađa ga
preko 4.000 studenata iz cijele Hrvatske i
okolnih zemalja, a na njemu je zaposleno više
od 400 djelatnika i vanjskih suradnika u svim
znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim,
nastavnim i suradničkim zvanjima. Na
Sveučilištu Sjever obrazuju se kadrovi u
deficitarnim zanimanjima ne samo na
Hrvatskoj, nego i na europskoj razini i to
primarno u tehničkom, biotehničkom i
biomedicinskom području. Nastava se izvodi
na ukupno 26 studijskih programa s više od
86% studenata u tzv. STEM područjima
znanosti. Na Sveučilištu Sjever izvode i
studijski programi iz područja društvenih
znanosti; polja informacijsko-komunikacijske
znanosti, polje ekonomije, zatim iz područja
tehničkih znanosti; polje elektrotehnika,
strojarstvo,
građevinarstvo,
grafička
tehnologija, te polje tehnologija prometa i
transport. Osim navedenih izvode se i studijski
programi iz područja biomedicine i zdravstva,
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polje kliničke medicinske znanosti, te
biotehničko polje znanosti, te iz umjetničkog
područja; polje primijenjena umjetnost. Na
preddiplomskoj razini mogu se upisati sljedeći
studijski
programi:
Elektrotehnika,
Multimedija,
oblikovanje
i
primjena,
Proizvodno strojarstvo, Logistika i mobilnost,
Graditeljstvo,
Sestrinstvo,
Mehatronika,
Fizioterapija, Medijski dizajn, Komunikologija,
Novinarstvo, Poslovanje i menadžment te
Prehrambena tehnologija. Na diplomskoj razini
moguć je upis na sljedeće studijske programe:
Poslovna ekonomija, s dva usmjerenja:
Međunarodna trgovina i Turizam, Odnosi s
javnostima,
Multimedija,
Strojarstvo,
Graditeljstvo, Sestrinstvo- menadžment u
sestrinstvu, Medijski dizajn, Komunikologija,
mediji i novinarstvo, Ambalaža, recikliranje i
zaštita okoliša i Održiva mobilnost i logistika.
Sveučilište Sjever također samostalno provodi
poslijediplomski
sveučilišni
specijalistički
studij Poduzetništvo i EU fondovi koji se izvodi
u suradnji s Hrvatskom gospodarskom
komorom. Osim specijalističkog studija, u
Sveučilišnom centru Koprivnica provodi se
samostalni poslijediplomski (doktorski) studij
Mediji i komunikacija iz polja informacijskih
znanosti. Sveučilište Sjever također provodi
međunarodni
(združeni)
sveučilišni
poslijediplomski
doktorski
studij,
Međunarodni ekonomski odnosi i menadžment
u suradnji s administrativnim i organizacijskim
partnerom University Burgenland of Applied
Sciences Burgenland (UAS), Eisenstadt,
Austria. Sveučilište Sjever je u relativno
kratkom roku (od osnutka Veleučilišta 2001.
godine) postalo centar STEM visokog
obrazovanja u sjevernoj Hrvatskoj. Završeni
studenti Sveučilišta Sjever veoma su uspješni
čemu u velikoj mjeri pridonosi činjenica da
studenti uz teoriju dobar dio znanja stječu kroz
praksu, učeći od vodećih stručnjaka iz realnog
sektora i znanosti. Sveučilište Sjever važan je
akter i nosioc znanstvenog, obrazovnog i
kulturnog razvoja te doprinosi razvoju visoko
tehnološkog inovacijskog društva na sjeveru
Hrvatske ali svakako i šire.
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