
SVEUČILIŠTE U MOSTARU 

S E N A T 

Temeljem članka 54. Zakona o visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji 

(„Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“, broj: 4/12), članka 53. Statuta Sveučilišta u 

Mostaru (ur. broj: 01-1685/20 od 26. veljače 2020. godine), članka 10. Pravilnika o poslijediplomskim 

specijalističkim studijima Sveučilišta u Mostaru (ur. broj: 01-7498/22 od 13. prosinca 2022. godine) i 

Odluke Senata ur. broj: 01-464/23, Senat Sveučilišta u Mostaru raspisuje  

 

N A T J E Č A J 

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI SPECIJALISTIČKI STUDIJ „SUVREMENI 

SIGURNOSNI IZAZOVI“ U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI  

 

Sveučilište u Mostaru vrši upis studenata na jednogodišnji poslijediplomski sveučilišni specijalistički 

studij „Suvremeni sigurnosni izazovi“ u akademskoj 2022./2023. godini. 

 

Na poslijediplomski specijalistički studij mogu se prijaviti: 

- pristupnici koji su završili integrirani studij ili diplomski studij 2. ciklusa i ostvarili najmanje 300 

ECTS bodova te stekli naziv magistra struke ili ekvivalent.  

- pristupnici koji su završili predbolonjski četverogodišnji studij i stekli stručnu spremu 

kvalifikacije - VII/1.  

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija: sveučilišni magistar specijalist sigurnosti.  

Školarina za akademsku godinu 2022./2023. iznosi 1.250,00 KM po semestru. Moguće je plaćanje u 

obrocima.  

Broj pristupnika koji se mogu upisati na studijski program: 30.  

Prijave se mogu dostaviti na sljedeće načine:  

1. Osobno (ured broj 78) svaki radni dan od 10 do 12 sati  

2. Putem maila: specijalisticki.sigurnost@sum.ba  

3. Poštom na adresu: Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru, Matice hrvatske bb, 88 000 

Mostar, BiH, sa naznakom: za specijalistički studij „Suvremeni sigurnosni izazovi“  

Detaljnije informacije mogu se dobiti na telefon 036/355-437, na mrežnoj stranici www.sum.ba i na 

e-adresi specijalisticki.sigurnost@sum.ba.  

Prijavi treba priložiti:  

1. Životopis  
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2. Rodni list  

3. Ovjerenu presliku diplome (diplomske razine studija), za diplome stečene u inozemstvu 

potrebno je priložiti rješenje o nostrifikaciji (može i naknadno)  

4. Dodatak diplomi 

5. Prijepis ocjena 

6. Potvrdu o prebivalištu. 

Nakon prijave za upis organizirat će se pojedinačni razgovori s kandidatima.  

Rok za podnošenje prijava: 30 dana od dana raspisivanja natječaja.  

 

               Rektor     

prof. dr. sc. Zoran Tomić, v. r.  


