SVEUČILIŠTE U SPLITU
PODRUŽNICA – SVEUČILIŠNI ODJEL
ZDRAVSTVENIH STUDIJA

raspisuje
NATJEČAJ

Za upis na „Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku
obiteljima i dobrobiti djece“ u akademskoj godini 2017./2018. god.
„Program cjeloživotnog obrazovanja zdravstvenih djelatnika za podršku obiteljima
i dobrobiti djece“ (u daljnjem tekstu: Program) namijenjen je zdravstvenim radnicima u
cilju usvajanja znanja za

kvalitetniju procjenu roditeljstva, poticajnog i sigurnog

okruženja doma i rano otkrivanje rizika ili ranjivosti.
U kreiranju ovog nastavnog programa korišteni su kriteriji UNICEF-a te vodećih
obrazovnih institucija u Europi koje korisnicima nude programe sa sadržajima iz
područja cjeloživotnog obrazovanja.
Više informacija možete pronaći na web stranici Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija
(u daljnjem tekstu: Odjel) https://ozs.unist.hr/cjelozivotno-obrazovanje

1. UVJETI ZA UPIS
Završen stručni ili sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva, primaljstva ili fizioterapije
te stečenih najmanje 180 ECTS bodova.

2. UPISNE KVOTE
30 polaznika
*Napomena: Odjel zadržava pravo neizvođenja Programa u slučaju prijave manje od 30
pristupnika.

3. TRAJANJE PROGRAMA I IZNOS ŠKOLARINE
Program traje jednu akademsku godinu, a pristupnici na kraju programa stječu 30 ECTS
bodova.
Iznos ukupne školarine Programa je 7.000,00 HRK
Uplatu školarine je potrebno izvršiti u cijelosti prije upisa, na žiro račun Sveučilišta u
Splitu IBAN: HR8623300031100025103 s naznakom “Cjeloživotno obrazovanje Unicef”, model HR 99 , poziv na broj 02 - 2143.

4. PRIJAVE ZA UPIS
Obrazac prijave za upis pristupnici mogu preuzeti na web stranici Odjela
http://ozs.unist.hr/
Osim prijave za upis, pristupnici su dužni priložiti i:
-

Životopis

-

Diplomu o završenom studiju u izvorniku ili ovjerenu presliku,

-

Rodni list ili vjenčani list ako je došlo do izmjena prezimena (u izvorniku);

-

Preslik osobne iskaznice;

-

Izjavu ili potvrdu o financijskoj sposobnosti (pristupnika ili ustanove) nužnoj za
financiranje školarine pristupnika;
Prijave za upis dostavljaju poštom ili osobno u Studentsku referadu Odjela na protokol od
21. kolovoza do 30. kolovoza 2017. godine do 14:00 sati na adresi:
SVEUČILIŠTE U SPLITU
SVEUČILIŠNI ODJEL ZDRAVSTVENIH STUDIJA
R. BOŠKOVIĆA 35
p.p. 464
21 000 Split
S naznakom: Program cjeloživotnog obrazovanja

5. UPISI
Povjerenstvo za upis donosi listu pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na temelju
pristiglih prijava.
Lista će se objaviti na web stranici Odjela dana 15. rujna 2017. godine.
Upis pristupnika obavit će se prema rasporedu koji će se pravovremeno objaviti.
Prilikom upisa potrebni su:
- Dvije fotografije formata 35x45;
- Potvrda o uplaćenoj školarini u iznosu od 7.000,00 kuna;

6. OSTALE OBAVIJESTI
Sve ostale obavijesti kao i informacije o uvjetima za upis pristupnici mogu dobiti na web
stranici Odjela: https://ozs.unist.hr/cjelozivotno-obrazovanje
Izvođenje nastave organizirati će se tijekom akademske godine, krajem tjedna, u
popodnevnim satima i vikendom.
U slučaju prijave manje od 30 pristupnika, Odjel zadržava pravo neizvođenja Programa.
Odjel će s polaznicima sklopit ugovor o međusobnim pravima i obvezama.
Po završetku Programa polazniku se izdaje potvrda.
Ovaj Program je program stručnog usavršavanja prema konceptu cjeloživotnog
obrazovanja i usavršavanja ste se ne smatra studijem.
Završetkom Programa pristupnik ne stječe akademski naziv ili stupanj.

V.d pročelnika Odjela:

Doc. dr. sc. Dinko Pivalica

