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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, AK. GOD 2022./2023. 
 

                                                                                                               BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI PROVJERA POSEBNIH 
SPOSOBNOSTI 

TEHNIČKE ZNANOSTI    

Arhitektonski fakultet 
Fra Andrije Kačića 
Miošića 26, Zagreb 
www.arhitekt.unizg.hr  

 
 
 
Arhitektura i 
urbanizam 

 
 
 

1 

 
Na posebnom propisanom 

obrascu,  
7. lipnja 2022. godine  

koji će biti dostupan na dan 
prijave u Studentskoj referadi 

fakulteta 

 

 
 

 
 
 

Hrvatski jezik-B2 
razina 

 
 

Provjera posebnih sposobnosti 
provodit će se 

2. srpnja 2022. godine 

Dizajn  1  
Na posebnom obrascu, 

6. lipnja 2022. godine na kontakt 
tajnistvo@studijdizajna.arhitekt.hr 

 

  Mape se predaju od 07.do 17. 
lipnja 2022. do 12:00 sati 
(podne) putem online 
obrasca prema uputama koje 
će biti objavljenje na 
stranicama 
www.studijdizajna.com 

http://www.arhitekt.unizg.hr/
mailto:tajnistvo@studijdizajna.arhitekt.hr
http://www.studijdizajna.com/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

  testovi će se provoditi putem 
online zadatka koji će 
pristupnicima biti dodijeljen 
20. lipnja 2022. u 12:00 sati 
(podne). Zadatak pristupnici 
predaju prema uputama 
dobivenim uz zadatak od 21. - 
27. lipnja 2022. do 12:00 sati 
(podne). 

 Intervju će se održati 30. 
lipnja, 1. i 2. srpnja 2022., 
online 

Fakultet elektrotehnike i 
računarstva 
Unska 3, Zagreb 
www.fer.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Elektrotehnika i 
informacijska 
tehnologija i 
Računarstvo 

 
 

 
 

10 

 
 

Prijavu za upis potrebno je 
predati u Pisarnicu fakulteta ili 

poslati poštom na adresu 
fakulteta u razdoblju  

od 1. srpnja do uključivo 19. 
rujna 2022. godine  

 
obrazac dostupan na internetskoj 

stranici fakulteta  

  

Fakultet prometnih 
znanosti 
Vukelićeva 4, Zagreb 
www.fpz.unizg.hr    

 
 
 
Promet  
 
 
 

 
 

 
2 

 
 
 

Prijavu potrebno dostavitii u 
Studentsku službu Fakulteta 

(referada@fpz.unizg.hr) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

http://www.fer.hr/
http://www.fpz.unizg.hr/
mailto:referada@fpz.unizg.hr
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za ljetni rok do 1. srpnja 2022., 
jesenski do 1. rujna 2022. godine 

 i prijavljuju samo studijske 
programe 

 
 

Inteligentni 
transportni sustavi 
i logistika 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
Aeronautika 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 

 
Prijava na studij Aeronautike 

specifična je zbog eliminatornog 
dijela koji se odnosi na liječnički 

pregled i provjeru engleskog 
jezika. 

 
Više informacija dostupno je na 

fakultetskim mrežnim stranicama: 
https://www.fpz.unizg.hr/web/u

pisi/upis-hrvata-izvan-rh  

 
 
 

Zdravstveni kriterij 
(svjedodžbu o 
zdravstvenoj 
sposobnosti 

potrebno dostaviti 
u Studetnsku 

službu fakulteta 
najkasnije do  

24. lipnja 2022.,  
odnosno za 

rujanski rok do  
5. rujna 2022. 

 

 

Prijave za dodatnu provjeru 
znanja Engleskog jezika predaju 

se 
 do 20. lipnja 2022. na obrascu 

„Prijava za test sposobnosti“ 
dostupnom na internetskoj 

stranici Fakulteta 
Za rujanski rok: do 1. rujna 

2022. 
 

Usmena provjera znanja iz 
Engleskog jezika u srpanjskom 

roku obavit će se  
29. i 30. lipnja 2022., 

 prema rasporedu koji će biti 
objavljen na internetskoj 

stranici Fakulteta 
Za rujanski rok: 7. rujna 2021. 

 
 

Geodetski fakultet 
Fra Andrije Kačića 
Miošića 26, Zagreb 
www.geof.unizg.hr  

 
Geodezija i 
geoinformatika 

 
2 

Prijave za upis i razredbeni 
postupak primaju se 

od 27. lipnja do 4. srpnja 2022. 
(srpanjski razredbeni rok) te 

 
 
 
 

 

https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/upis-hrvata-izvan-rh
https://www.fpz.unizg.hr/web/upisi/upis-hrvata-izvan-rh
http://www.geof.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

 od 29. kolovoza do 5. rujna 
2022.  

(rujanski razredbeni rok) 
 

Prijava za upis na studijski 
program podnosi se putem 

obrasca objavljenom na mrežnim 
stranicama fakulteta. Prijava se 
predaje osobno u studentskoj 

referadi fakulteta ili u 
elektroničkom obliku na e-adresu 

referada@geof.hr  
(uz predaju original dokumenata 

prilikom upisa). 

 
 

Završena 
četverogodišnja 
srednja škola u 

okviru 12 godišnjeg 
školovanja 

Geotehnički fakultet 
Hallerova aleja 7, 
Varaždin 
www.gfv.unizg.hr  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Inženjerstvo 
okoliša 

 
 
 
 
 

5 

Prijave za razredbeni postupak 
primaju se na posebnom obrascu 

koji se može dobiti za  
srpanjski razredbeni rok  

od 31. svibnja 2022. do 3. lipnja 
2022.,  

a za rujanski  
od 30. kolovoza 2022. do 2. rujna 

2022.  
u Studentskoj referadi fakulteta 

od 8,00 do 11,00 sati. 

 
 
 
 

Hrvatski jezik-B1 
razina  

 
  

 

Građevinski fakultet 
Fra Andrije Kačića 
Miošića 26, Zagreb 
www.grad.unizg.hr 
 
 

 
 
 
Građevinarstvo  

 
 

 
3 

 
Prijave za razredbeni postupak i 

upis u ljetnom upisnom roku 
primaju se do 11. srpnja 2022. 
dok se za jesenski upisni rok 

primaju do 5. rujna 2022. godine 

 
Završeno 

minimalno 
četverogodišnje 
srednjoškolsko 

obrazovanje 

 

mailto:referada@geof.hr
http://www.gfv.unizg.hr/
http://www.grad.unizg.hr/
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Obrazac se nalazi na mrežnim 

stranicama Fakulteta 
 

Prijava se predaje osobno putem 
pisarnice Fakulteta ili putem 

elektroničke pošte: 
pisarnica@grad.unizg.hr  

 
Hrvatski jezik-B2 

razina 
 
 

Grafički fakultet  
Getaldićeva 2 
www.grf.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dizajn grafičkih 
proizvoda 

 
 
 

2 

 
Prijave se podnose osobnom 
predajom ili dostavom putem 
pošte na adresu fakulteta: 
a) popunjene i potpisane 

tiskanice HIRH, koja se 
preuzima s mrežnih stranica 
Fakulteta, 

b) motivacijskog pisma 
c) dokumenata kako je 

navedeno u toč. 8 općeg 
dijela teksta Natječaja 
Sveučilišta u Zagrebu za upis 
studenata u I. godinu 
sveučilišnih preddiplomskih, 
integriranih preddiplomskih 
i diplomskih te stručnih 
preddiplomskih studija u 
akademskoj godini 
2022./2023. 

 

 Pisana provjera NIJE 
OBAVEZNA, ali donosi dodatne 

bodove (do najviše 100 
bodova). 

  
Provjeri se pristupa isključivo 

elektroničkim putem, 
popunjavanjem podataka i 

slanjem motivacijskog pisma 
putem poveznica:  

a) za smjer tehničko-tehnološki 
https://forms.office.com/r/AG8

st7TCDG  
b) za smjer dizajn grafičkih 

proizvoda 
https://forms.office.com/r/iVgC

f9Dt7z  
 

Motivacijsko pismo moguće je 
poslati putem poveznica: 

 za srpanjski razredbeni rok 
od trenutka objave teksta 

Tehničko-
tehnološki smjer 
 
 

1 
 
 

mailto:pisarnica@grad.unizg.hr
http://www.grf.hr/
https://forms.office.com/r/AG8st7TCDG
https://forms.office.com/r/AG8st7TCDG
https://forms.office.com/r/iVgCf9Dt7z
https://forms.office.com/r/iVgCf9Dt7z


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

za srpanjski razredbeni rok od 
trenutka objave teksta Natječaja 
do 1. srpnja 2022. do 23.59 sati 

 
za rujanski razredbeni rok od 29. 

kolovoza do 7. rujna 2022. do 
23.59 sati 

(samo u slučaju da se ne popuni 
upisna kvota u srpanjskom 

upisnom roku) 
 

Natječaja do najkasnije 1. 
srpnja 2022. do 23.59 

 za rujanski razredbeni rok od 
29. kolovoza do najkasnije 7. 
rujna 2022., do 23.59 (samo u 
slučaju da se ne popuni 
upisna kvota u srpanjskom 
upisnom roku.  

Ukoliko pristupnik prijavljuje 
oba smjera, za svaki smjer 
popunjava i prilaže posebno 
motivacijsko pismo. 

    

Metalurški fakultet 
Aleja narodnih heroja 3, 
Sisak  
www.simet.unizg.hr  

Metalurgija  1  
Upisi se provode u srpanjskom 

roku 
19. srpnja 2022., 

(od 12.00 do 17.00 sati) i 
20. srpnja 2022. 

(od 8.00 do 12.00 sati) 
 

Upis u u rujanskom roku 
20. rujna 2022. 

(od 12.00 do 17.00 sati) i 
21. rujna 2022. 

(od 8.00 do 12.00 sati) 
 

Najveći prosjek 
ocjena i to: završne 

ocjene svakog 
razreda srednje 
škole + završnog 
ispita (mature) 
srednje škole + 

ocjena iz predmeta 
Matematika u svim 
razredima srednje 
škole + ocjena iz 

predmeta Kemija ili 
Fizika ili 

Informatika u svim 
razredima srednje 

škole 
 

 
 

 Sigurnost, zdravlje 
na radu i radni 
okoliš 

1  

http://www.simet.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
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10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

Ukoliko je kandidat 
položio dva ili tri 

navedena 
predmeta, za 
bodovanje se 

uzima onaj 
predmet iz kojeg je 
kandidat ostvario 

najbolji uspjeh 

Rudarsko-geološko-
naftni fakultet 
Pierottijeva 6, Zagreb 
www.rgn.unizg.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rudarstvo 
 
 

 
1 
 
 

 
 

 
 
 
 

Prijave se podnose  
od 11. do 13. srpnja 2022.  

u Studentskoj referadi, osobnom 
predajom molbe s priloženom 

dokumentacijom navedenom u 
Općem dijelu natječaja 

 
 

Četverogodišnje 
srednjoškolsko 

obrazovanje 
ekvivalentno 
hrvatskom 

gimnazijskom 
programu  

 
Prosjek ocjena 

četverogodišnjeg 
srednjoškolskog 

obrazovanja 
ekvivalentan 

prosječnoj ocjeni 
3,5 

 

 
Geološko 
inženjerstvo 

 
1 

 
 
 
Naftno rudarstvo 
 
 

 
 

 
1 
 
 
 
 
 

     

http://www.rgn.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
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Tekstilno-tehnološki 
fakultet 
Prilaz baruna Filipovića 
28a, Zagreb 
https://www.ttf.unizg.hr/ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekstilna 
tehnologija i 
inženjerstvo, 
PMT*, TKME*,OI* 

 
 

2 

 
Prijave za studijski program 
(molba uz koju je potrebno 
priložiti sve pravovaljane 

dokumente iz Općeg dijela 
natječaja, točka 8.) i provjeru 

posebnih sposobnosti se predaju 
osobno u studentsku referadu, 

šalju putem e-mail adrese 
referada@ttf.unizg.hr ili šalju 

putem preporučene pošte na 
adresu Fakulteta, Studentska 

referada – prijava za studij/Hrvati 
izvan Republike Hrvatske 

do, uključivo, 24. lipnja 2022. 
(srpanjski rok) 

 
do, uključivo, 26. kolovoza 2022 

(rujanski rok) 

 
Hrvatski jezik-B1 

razina 
  

Engleski jezik-B2 
razina 

 
Priznata inozemna 
školska kvalifikacija 

o završenom 
srednjem 

obrazovanju 
(priznavanje preko 
Agencije za odgoj i 

obrazovanje ili 
Agencije za 
strukovno 

obrazovanje i 
obrazovanje 

odraslih) 

 

 
 
Tekstilni i modni 
dizajn 

 
 

1 

 
 
 
 
 
 

  
Potrebno priložiti i prijavu za 

provjeru sposobnosti (provjera 
sposobnosti likovnog 

izražavanja i kreativnosti) na 
obrascu dostupnom na 

internetskoj stranici fakulteta te 
potvrdu o uplati troškova 

dodatne provjere 

BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO    

https://www.ttf.unizg.hr/
mailto:referada@ttf.unizg.hr


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
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Veterinarski fakultet 
Heinzelova 55, Zagreb 
www.vef.unizg.hr  

 
 
Veterinarska 
medicina 

 
 

1 

do 10. lipnja 2022.  
dostaviti Prijavu za test 

psihomotorike te Prijavni obrazac 
za Hrvate izvan RH koji se nalazi 

na mrežnim stranicama Fakulteta; 
ostala dokumentacija  

do 2. srpnja 2022. 

Nostrificirana 
diploma 

srednjoškolskog 
obrazovanja koja je 

ekvivalent 
četverogodišnje 
srednje škole u 

Republici Hrvatskoj 

Provjera posebnih sposobnosti 
provodit će se  

30. lipnja i 1. srpnja 2022. 
 na Veterinarskom fakultetu 

prema objavljenom rasporedu 
na mrežnim stranicama 

Fakulteta 

DRUŠTVENE ZNANOSTI    

Edukacijsko-
rehabilitacijski fakultet 
Znanstveno-učilišni 
kampus Borongaj 
Borongajska cesta 83f, 
Zagreb 
www.erf.unizg.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Logopedija  

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
Pristupnici podnose prijave za 

pristup razredbenom postupku u 
srpanjskom razredbenom roku u 

razdoblju  
od 13. do 24. lipnja 2022. 

 
Obrazac prijave bit će dostupan 
na mrežnoj stranici Fakulteta, 

prijave je potrebno slati isključivo 
preporučenom poštom na adresu 

Fakulteta  

 
 
 
 
 
 
 

Završena 
četverogodišnja 

srednja škola 
 

Hrvatski jezik-B1 
razina  

Razredbeni postupak 
 (i pisani i usmeni dio)  

za sva tri preddiplomska 
studija:  

11. srpnja 2022. 
 

 pisana provjera znanja iz 
biologije, psihologije i 
sociologije 

 procjena jezično-govorno-
glasovnog statusa (intervju) - 
isključujući kriterij: prisutnost 
jezično-govorno-glasovnih 
teškoća; nepovoljna procjena 
jezično-govornog statusa 
isključuje pristupnika iz 
daljnjeg postupka 

Socijalna 
pedagogija 

1    Pisana provjera znanja iz 
biologije, psihologije i 
sociologije 

http://www.vef.unizg.hr/
http://www.erf.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
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 procjena informiranosti, 
sklonosti i motivacije za 
studij 

Rehabilitacija  2    Pisana provjera znanja iz 
biologije, psihologije i 
sociologije 

 procjena informiranosti, 
sklonosti i motivacije za 
studij 

 procjena funkcionalnih 
sposobnosti i vještina 
potrebnih za studij – 
isključujući kriterij: 
negativna procjena 
predstavlja nemogućnost 
upisa na navedeni studij 

 

Ekonomski fakultet 
Trg J. F. Kennedyja 6, 
Zagreb  
www.efzg.unizg.hr  

 
 
 
Poslovna 
ekonomija 

 
 
 

15 

 
 

Kandidati molbe podnose  
u ljetnom roku 

od 31. svibnja do 27. lipnja 2022. 
 

U jesenskom roku 
od 17. kolovoza do 2. rujna 2022. 

 
molbe se dostavljaju direktno na 

Fakultet 

 
 
 
 
 
 

 

Ekonomija  5   

http://www.efzg.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
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10000 Zagreb, HR 
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Stručni studij- 
Trgovinsko 
poslovanje 

5   

Fakultet organizacije i 
informatike,  
Pavlinska 2, 
Varaždin 
www.foi.unizg.hr  

Informacijski i 
poslovni sustavi 

1 Prijava se odvija dostavom 
dokumenata na adresu Fakulteta 
preporučenom poštom ili osobno 

(naznačiti: Prijava za upis na 
preddiplomski studij – kvota 

Hrvati izvan RH) 

  
 
  

Ekonomika 
poduzetništva 

1  
do 2. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

do 9. rujna 2022. 
(jesenski rok) 

Stručni studij -
Informacijske 
tehnologije i 
digitalizacija 
poslovanja 

1  

Kineziološki fakultet 
Horvaćanski zavoj 15, 
Zagreb 
www.kif.unizg.hr  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Kineziologija  

 
 
 

 
5 

 
Prijavu za upis na studij sa svim 

potrebnim prilozima šalju 
isključivo poštom preporučeno na 

adresu Fakulteta 
 (s naznakom za razredbeni ispit)  

 
do 10. lipnja 2022. godine 

 
Svi potrebni obrasci dostupni su 
na internetskoj stranici Fakulteta 

 
Pristupnici koji 
ostvare pravo 
upisa na studij 

obvezni su 
najkasnije do upisa 

u drugu godinu 
studija položiti ispit 
iz hrvatskog jezika 

na B2 razini pri 
Nacionalnom 

 
 

Provjera znanja plivanja, 
provjera motoričkih znanja i 
upis na studij u srpanjskom i 

eventualnom rujanskom roku 
provodit će se 

4. i  5. srpnja 2022., a u 
eventualnom rujanskom roku 

8. rujna 2022. 
 

http://www.foi.unizg.hr/
http://www.kif.unizg.hr/
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centru za vanjsko 
vrednovanje 

 

Pravni fakultet 
Trg Republike Hrvatske 
14, Zagreb 
www.pravo.unizg.hr  
 

 
 
Pravo  

 
 

5 

 
 
 

Prijave se podnose 
od 11. do 15. srpnja 2022. od 

9.00 do 12.00 sati  
u pisarnici Fakulteta  

 
Uspjeh o završeno 
četverogodišnjem 
srednjoškolskom 

obrazovanju 
(završni uspjeh u 

četiri zadnje 
godine u okviru 

najmanje 
dvanaestogodišnje

g školovanja) 
 

Hrvatski jezik – B2 
razina 

 

 

Socijalni rad 5  

Stručni studij- 
Javna uprava 

5  

Učiteljski fakultet 
Savska cesta 77, Zagreb 
www.ufzg.unizg.hr  

 
 
 
Odsjek Čakovec, 
Učiteljski studij 

 
 
 

1 

 
 

Rok za prijavu na željene studijske 
programe i dostavu traženih 

dokumenata Fakultetu 
(Urudžbeni ured – s naznakom 

„Za upis“) 
je 24. lipnja 2022. 

Zbog posebnosti 
studijskih 
programa 

odgojiteljskog i 
učiteljskog studija, 
svi pristupnici su 

dužni položiti 
Državnu maturu u 
skladu s uvjetima 
posebnog dijela 

 
 

Provjera posebnih sposobnosti 
provodit će se 

4., 5. i 6. srpnja 2022. 
prema rasporedu po 

prijavljenim lokacijama 
(Čakovec, Petrinja, Zagreb) koji 
će biti objavljen na stranicama 

Fakulteta 

http://www.pravo.unizg.hr/
http://www.ufzg.unizg.hr/
http://www.ufzg.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

Natječaja za 
pojedini studijski 

program 
 

Pristupnici će se 
rangirati na 

posebnim rang 
listama koje će 

sastaviti Fakultet, 
prema ostvarenom 

uspjehu na 
Državnoj maturi i 

rezultatima 
Provjere posebnih 

sposobnosti 
(uspjeh u srednjoj 
školi se ne boduje) 

 
Rang liste će biti 

objavljene na 
mrežnim 

stranicama 
Fakulteta 

 
 

Odsjek Čakovec – 
Učiteljski studij s 
engleskim jezikom 

1   
Hrvatski jezik – B2 

razina 

 

Odsjek Petrinja - 
Učiteljski studij 

1    



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

Središnjica 
Zagreb- Učiteljski 
studij 

4    

Središnjica Zagreb 
- Učiteljski studij s 
engleskim jezikom 

1 

Središnjica Zagreb 
- Učiteljski studij s 
njemačkim 
jezikom 

1    

Središnjica 
Zagreb- Rani i 
predškolski odgoj i 
obrazovanje 

4    

Odsjek Čakovec, - 
Rani i predškolski 
odgoj i 
obrazovanje 

1    

Odsjek Petrinja - 
Rani i predškolski 
odgoj i 
obrazovanje 

1    

HUMANISTIČKE ZNANOSTI    

Filozofski fakultet 
Ivana Lučića 3, Zagreb 
www.ffzg.unizg.hr  
upisi.ffzg.unizg.hr   

 
 
Antropologija 
(dvopredmetni) 

 
 

1 

 
Prijave za razredbeni postupak, 

dodatne provjere posebnih 
znanja i sposobnosti obavljaju se 
isključivo poštom upućenom na 

adresu: Informativni centar 
Filozofskoga fakulteta, Ivana 

 
Rješenje o 

priznavanju 
inozemne 
obrazovne 
kvalifikacije 

 

 
 
 

Kandidati po potrebi moraju 
pristupiti testu provjere 

predznanja jezika, ako se prijave 
za studije francuskog ili 

http://www.ffzg.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

Lučića 3, 10000 Zagreb s 
napomenom: „Prijava – kvota 

Hrvati izvan Republike Hrvatske“.  
 

od 1. lipnja do zaključno  
25. lipnja 2022. do 23.59 sati 

Pristupnici će 
prilikom upisa 

potpisati izjavu da 
su sposobni pratiti 

nastavu na 
hrvatskom jeziku 

španjolskog jezika, ovisno o 
tome posjeduju li važeći 

certifikat ili ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etnologija i 
kulturna 
antropologija 
(dvopredmetni) 

 
1 

  

Francuski jezik i 
književnost  
(dvopredmetni) 

1   
  

Južnoslavenski 
jezici i književnost 
(dvopredmetni) 

 
1 

Komparativna 
književnost 
(dvopredmetni) 
 
Komparativna 
književnost 
(jednopredmetni) 

 
 
 

1 

 

Kroatistika 
(dvopredmetni) 

2   



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

 Kroatistika 
(jednopredmetn) 

2   

 
 
 

Portugalski jezik i 
književnost 
(dvopredmetni) 

1   

Psihologija 
(jednopredmetni) 

1   

Rumunjski jezik i 
književnost 
(dvopredmetni) 

1   

Sociologija 
(dvopredmetni) 
 
Sociologija 
(jednopredmetni) 

 
 

1 

  

Španjolski jezik i 
književnost 
(dvopredmetni) 

1   

Talijanistika 
(dvopredmetni) 
 

 
 

4 
 

  

 Talijanistika 
(jednopredmetni) 

    

Hrvatski studiji 
Sveučilišni kampus 
Borongaj  
Borongajska cesta 83d, 
Zagreb 
www.hrstud.unizg.hr  
 

Demografija i 
hrvatsko 
iseljeništvo 
(dvopredmetni) 

5 Prijave se podnose elektronički na 
mrežnoj stranici Fakulteta, gdje 
će biti dostupan obrazac prijave 

uz koju je potrebno priložiti 
ostalu dokumentaciju navedenu u 

natječaju (skenirano) 
 

Pripadnost 
hrvatskom narodu 

s prebivalištem 
izvan Bosne i 
Hercegovine i 

Republike Hrvatske 
 

Motivacijski razgovor i procjena 
znanja hrvatskog jezika; 

razgovor će se održati putem 
video-poziva ili uživo na 

Fakultetu  
između 13. i 15. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 

http://www.hrstud.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

do 10. srpnja 2022. u 23.59 sati 
(ljetni rok) 

 
do 11. rujna 2022. u 23.59 sati 

(jesenski rok) 

Završena 
četverogodišnja 
srednja škola, 
odnosno četiri 

posljednje godine 
u okviru najmanje 
dvanaestogodišnje

ga školovanja 
 

Spremnost na 
doseljenje u 

Zagreb i praćenje 
nastave na 

hrvatskom jeziku 
 

Hrvatski  jezik – B2 
razina ili viša 

 
između 14. i 16. rujna 2022. 

(jesenski rok) 

Odgojno 
obrazovne 
znanosti 
(pedagogija) 
(dvopredmetni) 

 
3 

   

Odgojno 
obrazovne 
znanosti 
(pedagogija) 
(jednopredmetni) 

2    

Filozofija i kultura 
(dvopredmetni) 

5    

Komunikologija 
(dvopredmetni) 

5    



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

Komunikologija 
(jednopredmetni) 

2    

Kroatologija 
(dvopredmetni) 

5    

Kroatologija 
(jednopredmetni) 

4    

Povijest 
(dvopredmetni) 

5   

Povijest 
(jednopredmetni) 

3  

Psihologija 
(jednopredmetni) 

6 

Sociologija 
(dvopredmetni) 

5 

Sociologija 
(jednopredmetni) 

3 

Katolički bogoslovni 
fakultet 
Sjedište: Vlaška 38, 
Zagreb 
Lokacija: Voćarska 106, 
Zagreb 
www.kbf.unizg.hr  

 
Crkvena glazba 

 
2 

 
 
 
 
 
 

od 13. lipnja do 30. lipnja 2022. 
(ljetni rok) 

 
od 29. kolovoza do 2. rujna 2022. 

(jesenski rok) 

 
 
 
 
 
 

Potvrda o krštenju 
ili krsni list 

 
Solfeggio, Teorija glazbe, 
Harmonija, Harmonija na 

glasoviru i Glasovir 
5. i 6. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

8. rujna 2022. 
(jesenski rok) 

 
u prostorijama privremene 

lokacije Fakulteta  
(Voćarska 106) 

 Filozofsko-teološki 
studij, Zagreb 

5  Mišljenje župnika 
za sve pristupnike, 

 

http://www.kbf.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

a mjerodavnog 
Ordinarija za 
svećeničke i 
redovničke 
kandidate 

Razredbeni postupak i test 
motivacije (polaganje hrvatskog 

jezika, povijesti i vjeronauka) 
5. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

8. rujna 2022. 
(jesenski rok – ostane li 

slobodnih mjesta) 
 

u prostorijama privremene 
lokacije Fakulteta  

(Voćarska 106) 
 

 Teološko-religijske 
znanosti 

5    

UMJETNIČKO PODRUČJE    

Akademija dramske 
umjetnosti 
Trg Republike Hrvatske 
5, Zagreb 
www.adu.unizg.hr  
 

 
Filmska i TV režija 

 
1 

  
 

Završena 
četverogodišnja 

srednja škola 
 

Poznavanje 
hrvatskog jezika u 

govoru i pismu 
 

te ostali uvjeti 
propisani u 
Natječaju 

  
 

Provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti provodit 

će se 
 od 30. lipnja do 8. srpnja 2022.  

 Produkcija  1 (srpanjski rok) 
 

od 5. rujna do 12. rujna 2022. 
(rujanski rok) 

 
Prema rasporedu objavljenom 

na mrežnim stranicama 

http://www.adu.unizg.hr/


SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
Trg Republike Hrvatske 14 
10000 Zagreb, HR 
Telefon: 01 4564 111 
e-adresa: unizginfo@unizg.hr 

 

 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječaju (Natjecaj_2022-2023_final.pdf (unizg.hr) ili se izravno obratiti fakultetima 

Akademije i oglasnoj ploči 
sastavnice 

      

Akademija likovnih 
umjetnosti 
Ilica 85, Zagreb 
http://www.alu.unizg.hr/  

 
 
 
 
 
 
 
Grafika 

 
 
 
 
 
 
 

1 

  
 
 

Dokaz o završetku 
svih razreda 

srednje škole 
(svjedodžbe zadnja 

četiri razreda) 
 

Završnu 
svjedodžbu 

srednjeg 
obrazovanja 

 
Hrvatski jezik – B1 

razina 

Provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti provodit 

će se: 
1. dio provjere (pregled mape 

radova, samo za članove 
povjerenstva) za sve studijske 

programe 
27. i 28. lipnja 2022. 

(ljetni rok) 
2. rujna 2022. 
(jesenski rok) 

 
2. dio provjere: 

crtanje portreta, rad na zadanu 
temu, crtanje akta, prostorni 

ansambl, crtež prema 
imaginaciji, test iz opće i likovne 

kulture, razgovor 
od 4. do  6. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
od 5. do 7. rujna 2022. 

(jesenski rok) 

http://www.unizg.hr/fileadmin/rektorat/Studiji_studiranje/Upisi/Natjecaji_kvote/upisi/2022-23/Natjecaj_2022-2023_final.pdf
http://www.alu.unizg.hr/


Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242 
HR-10000 Zagreb 
Telefon: +385 (0)1/370-66-00 
E-mail: info@unicath.hr  

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, AK. GOD. 2022./2023. 
 

JEDNOPREDMETNI 
PREDDIPLOMSKI STUDIJI: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS 

Komunikologija 1  
 

Do 24. lipnja 2022. godine do 23.59 sati, 
putem e-pošte: 

studentska.sluzba@unicath.hr  
(skenirani dokumenti) ili 

putem Službe za studentska pitanja u 
sjedištu Sveučilišta: 

Ilica 242, 10000 Zagreb 
 

Pristupnici prijave za upis podnose na 
Prijavnom obrascu koji se preuzima u 

Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili 
na mrežnoj stranici Sveučilišta  

(u rubrici Upisi) 

Povijest 1 

Psihologija 1 

Sestrinstvo 1 

Sociologija 1 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJI:  

 

Povijest 
 

1  
 

Do 24. lipnja 2022. godine do 23.59 sati, 
putem e-pošte: 

studentska.sluzba@unicath.hr  
(skenirani dokumenti) ili 

putem Službe za studentska pitanja u 
sjedištu Sveučilišta: 

Ilica 242, 10000 Zagreb 
 

Pristupnici prijave za upis podnose na 
Prijavnom obrascu koji se preuzima u 

Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili 
na mrežnoj stranici Sveučilišta  

(u rubrici Upisi) 

Sociologija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

mailto:info@unicath.hr
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr


Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242 
HR-10000 Zagreb 
Telefon: +385 (0)1/370-66-00 
E-mail: info@unicath.hr  

  

 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječajima (Za-web_-Natjecaj-

preddiplomski-i-Medicina-2022._2023.-ljetni-upisni-rok.pdf (unicath.hr); Natjecaj-web_upisi-

na-diplomske-studije-2022._2023_.pdf (unicath.hr) ili se izravno obratiti Sveučilištu 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJI: BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS 

Komunikologija 1  

Povijest 1 Do 11. rujna 2022. godine 
(od ponedjeljka do petka u vremenu od 

9.00 do 13.00 sati) 
putem e-pošte: 

studentska.sluzba@unicath.hr 
(skenirani dokumenti) ili putem Službe za 
studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: 

Ilica 242, 10000 Zagreb 
 

Pristupnici prijave za upis podnose 
na Prijavnom obrascu koji se preuzima  

Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili 
na mrežnoj stranici Sveučilišta  

(u rubrici Upisi) 

Povijest (nastavnički) 1 

Psihologija 1 

Sestrinstvo 1 

Sociologija 1 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINA 

1  
 
 
 
 
 
 
 
 

Do 24. lipnja 2022. godine do 23.59 sati, 
putem e-pošte: 

studentska.sluzba@unicath.hr   
(skenirani dokumenti) ili putem Službe za 
studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: 

Ilica 242, 10000 Zagreb 
 

 
 

mailto:info@unicath.hr
https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/Za-web_-Natjecaj-preddiplomski-i-Medicina-2022._2023.-ljetni-upisni-rok.pdf
https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/12/Za-web_-Natjecaj-preddiplomski-i-Medicina-2022._2023.-ljetni-upisni-rok.pdf
https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2022/04/Natjecaj-web_upisi-na-diplomske-studije-2022._2023_.pdf
https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2022/04/Natjecaj-web_upisi-na-diplomske-studije-2022._2023_.pdf
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr
https://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2021/05/Prijavni-obrazac-za-upis-na-diplomski-sveucilisni-studij-Hrvati-izvan-RH.docx
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, AK. GOD. 2022./2023. 
 

Trg Svetog Trojstva 3 
31000 Osijek  
Telefon: (031)/224-102 
E-mail: rektorat@unios.hr  

 
BROJ 

POLAZNIKA 

 
PRIJAVE ZA UPIS 

 
SPECIFIČNI UVJETI 

AKADEMIJA ZA UMJETNOST 
I KULTURU 
Kralja Petra Svačića 1f 
31000 Osijek 
http://www.uaos.unios.hr/  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Glazbena pedagogija 

1  
 
 

 Završena četverogodišnja 
srednja škola 

 Prosjek svih ocjena; 
matura/završni rad 20% 

 Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti 80% 

 
 

 
 

 Završena četverogodišnja 
srednja škola 

 Prosjek svih ocjena; 
matura/završni rad 10% 

 Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti 90% 

 

Preddiplomski sveučilišni 
studij Kompozicija s teorijom 
muzike; smjer Teorija muzike 

1 Upisi će se provoditi: 
 

20. srpnja 2022. u 9.00 sati 
(ljetni rok) 

 
23. rujna 2022. u 9.00 sati 

(jesenski rok) 
 

po grupama i rasporedu 
objavljenom na mrežnim 

stranicama Akademije 
 
 
 

 Završena četverogodišnja 
srednja škola 

 Prosjek svih ocjena; 
matura/završni rad 10% 

 Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti 90% 

 Preddiplomski sveučilišni 
studij Žičani instrumenti; 
smjer Tambura 
 

1  

Preddiplomski sveučilišni 
studij Kultura, mediji i 
menadžment 

1   Završena četverogodišnja 
srednja škola 

 Prosjek svih ocjena; 
matura/završni rad 100% 
 

Preddiplomski sveučilišni 
studij Likovna kultura 

1   Završena četverogodišnja 
srednja škola 

 Prosjek svih ocjena; 
matura/završni rad 10% 

mailto:rektorat@unios.hr
http://www.uaos.unios.hr/


 Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti 90% 

 

EKONOMSKI FAKULTET 
Trg Ljudevita Gaja 7 
31000 Osijek 
www.efos.unios.hr  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Ekonomija i poslovna 
ekonomija 

5 Prijave se predaju osobno u Uredu 
za studente i studije Ekonomskog 
fakulteta u Osijeku (Trg Ljudevita 
Gaja 7, Osijek, radno vrijeme od 
8.00 do 14.00 sati) ili poštom na 
adresu Fakulteta s naznakom „za 

natječaj za upis“ 
 

od 1. do 8. srpnja 2022. 
od 8.00-12.00 sati 

(ljetni rok) 
 

od 1. do 8. rujna 2022. 
Od 8.00-12.00 sati 

(jesenski rok) 

 
 
 
 
 

Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 
 

FAKULTET 
AGROBIOTEHNIČKIH 
ZNANOSTI 
Vladimira Preloga 1 
31000 Osijek 
www.fazos.unios.hr  

   

Agroekonomika 2   

Bilinogojstvo 2 Prijave za razredbeni postupak se 
primaju: 

 od 4. do 8. srpnja 2022.  
(ljetni rok) 

 
 od 5. do 9. rujna 2022. 

 (jesenski rok) 
 

Prijave se predaju osobno u Uredu 
za studente i studije (Vladimira 

Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu 
od 9.00 do 12.00 sati) ili 

preporučeno poštom na adresu 
Fakulteta s naznakom „za natječaj 

za upis“.  
 

Obrazac za prijavu na razredbeni 
postupak može se preuzeti na 

mrežnoj stranici 
www.fazos.unios.hr 

 vrednovanje uspjeha iz srednje škole  
 

 vrednovanje uspjeha postignutog na 
razredbenom ispitu 

 
Razredbeni ispit održat će se u 

prostorijama Fakulteta: 
 

 12. srpnja 2022. u 9.00 sati 
(ljetni rok) 

 
13. rujna 2022. u 9.00 sati 

(jesenski rok) 
 

Kandidati su dužni doći na razredbeni 
ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i 
sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili 

putovnicu radi identifikacije. 

Mehanizacija 2   

http://www.efos.unios.hr/
http://www.fazos.unios.hr/
http://www.fazos.unios.hr/


Zootehnika 2   

Hortikultura 2   

FAKULTET 
ELEKTROTEHNIKE, 
RAČUNARSTVA I 
INFORMACIJSKIH 
TEHNOLOGIJA 
Kneza Trpimira 2b 
31000 Osijek 
https://www.ferit.unios.hr/  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij elektrotehnike i 
informacijske tehnologije 

1  
Prijave za razredbeni postupak se 

primaju 
od 29. kolovoza do 2. rujna 2022. 

 
Prijava za razredbeni postupak 
podnosi se preko obrazaca na 

internetskoj stranici FERIT - Postani 
student. 

 
Sve informacije o prijavama mogu 

se dobiti na e-mail 
 postani-student@ferit.hr  

 

Preddiplomski sveučilišni 
studij računarstva 

1   

Preddiplomski stručni studij 
računarstva 

1 Uz prijavne obrasce kandidati 
moraju priložiti dokumente 

navedene na obrascu 

 

Preddiplomski stručni studij 
elektrotehnike, smjer 
Elektroenergetika 

1   

Preddiplomski stručni studij 
elektrotehnike, smjer 
Automatika 

1   

FAKULTET ZA ODGOJNE I 
OBRAZOVNE ZNANOSTI 
Cara Hadrijana 10 
31000 Osijek 
www.foozos.hr  

   

Integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni 
Učiteljski studij 

2 Prijave se predaju osobno ili 
poštom na adresu Fakulteta, uz 

naznaku „Ured za studente – 
prijava za razredbeni postupak“ 

 
Zadnji dan prijave za razredbeni 

postupak: 
8. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

9. rujna 2022. 

Vrednovanje ocjena srednje škole  
(prosjek svih ocjena 45%, Matematika 

15%, Strani jezik 15%, Hrvatski ili 
službeni jezik iz države iz koje dolaze 
25% te druga postignuća (završena 

glazbena škola) 5% 

https://www.ferit.unios.hr/
https://postani-student.ferit.hr/?termini-i-postupak-prijave-i-upisa%236
https://postani-student.ferit.hr/?termini-i-postupak-prijave-i-upisa%236
mailto:postani-student@ferit.hr
http://www.foozos.hr/


(jesenski rok) 

Sveučilišni preddiplomski 
studij Ranoga i predškolskog 
odgoja i obrazovanja 

2   

FILOZOFSKI FAKULTET 
L. Jägera 9 
31000 Osijek 
www.ffos.unios.hr  

   

Jednopredmetni 
preddiplomski sveučilišni 
studij Hrvatski jezik i 
književnost 

2 Prijave se predaju osobno u Uredu 
za studente i studije Filozofskog 
fakulteta u Osijeku ili poštom na 
adresu Fakulteta s naznakom „za 
natječaj za upis na preddiplomski 

studij“ 
 

Obrazac za prijavu na razredbeni 
postupak može se preuzeti na 

mrežnoj stranici 
www.ffos.hr  

 
od 4. do 7. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

od 5. do 8. rujna 2022. 
(jesenski rok) 

 
 
 
 

Kandidati koji tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja u programu nisu imali 

predmet Hrvatski jezik, na Filozofskom 
fakultetu trebaju položiti  

ispit provjere poznavanja hrvatskoga 
jezika i latiničnoga pisma. 

Jednopredmetni 
preddiplomski sveučilišni 
studij Psihologija 

1  
 

Završeno četverogodišnje 
srednjoškolsko obrazovanje izvan 

Republike Hrvatske 
 

Rang lista formira se na osnovi 
općeg prosjeka ocjena te 

odgovarajućeg prosjeka ocjena iz 
relevantnih predmeta 

Kandidati koji tijekom srednjoškolskog 
obrazovanja u programu nisu imali 

predmet Hrvatski jezik, na Filozofskom 
fakultetu trebaju položiti  

ispit provjere poznavanja hrvatskoga 
jezika i latiničnoga pisma. 

Jednopredmetni 
preddiplomski studij 
Njemački jezik i književnost 

1   
 
 
 
 

Jednopredmetni 
preddiplomski studij 
Informatologija 

1   

Dvopredmetni 
preddiplomski studij Engleski 
jezik i književnost i Hrvatski  
jezik i književnost 

1   

Dvopredmetni 
preddiplomski studij 
Mađarski jezik i književnost i 
Hrvatski jezik i književnost 

1   

http://www.ffos.unios.hr/
http://www.ffos.hr/


GRAĐEVINSKI I 
ARHITEKTONSKI FAKULTET 
Vladimira Preloga 3 
31000 Osijek 
www.gfos.unios.hr;  
http://most.gfos.hr/  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Građevinarstvo 

2   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Arhitektura i 
urbanizam 

2 Prijave za razredbeni postupak se 
primaju 

od 1. do 5. rujna 2022. 
 

Prijava se podnosi na posebnoj 
tiskanici koja se podiže u Uredu za 

studente ili na mrežnoj stranici 
Fakulteta 

www.gfos.unios.hr 
 

Uz prijavne obrasce kandidati 
moraju priložiti dokumente 

navedene na obrascu. 

Vrednovanje uspjeha u srednjoj školi za 
sve studije:  

 opći uspjeh u sva četiri razreda te 
završni ispit (matura)  

 vrednovanja uspjeha iz predmeta: 
Matematika i Fizika  

 
Za preddiplomski sveučilišni studij 

arhitektura i urbanizam provest će se i 
dodatna provjera znanja, vještina i 

sposobnosti 

Diplomski sveučilišni studij 
Građevinarstvo 

2   

Preddiplomski stručni studij 
Građevinarstvo 

2   

PRAVNI FAKULTET  
Stjepana Radića 13 
31000 Osijek 
www.pravos.unios.hr  

   

Integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij 
Pravo 

5 Prijave se predaju poštom na 
adresu Fakulteta, Studentska 

referada na posebnoj tiskanici koja 
se može preuzeti na internetskoj 

stranici Fakulteta 
http://www.pravos.unios.hr  

 
od 4. do 8. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 
 

od 5. do 9. rujna. 2022. 
(jesenski rok) 

 

Preddiplomski sveučilišni 
studij Socijalni rad 

5   

Stručni upravni studij 
 
 
 
 
 
 
 

5   

http://www.gfos.unios.hr/
http://most.gfos.hr/
http://www.gfos.unios.hr/
http://www.pravos.unios.hr/
http://www.pravos.unios.hr/


KATOLIČKI BOGOSLOVNI 
FAKULTET U ĐAKOVU 
Petra Preradovića 17 
31400 Đakovo 
tajnistvo@djkbf.hr  

   

Integrirani preddiplomski i 
diplomski Filozofsko-teološki 
studij 

42  Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu je spreman studente Hrvate 
izvan Republike Hrvatske upisati u 
akademsku godinu 2022./2023. unutar 
već odobrene redovite kvote za 
studente hrvatske državljane, odnosno 
pod istim uvjetima kao i hrvatske 
državljane, uz uvjet da, uz ostalu 
dokumentaciju, prilože i Potvrdu o 
pripadnosti hrvatskom narodu izdanu 
od strane Središnjeg državnog ureda za 
Hrvate izvan Republike Hrvatske 
 

 Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu će kandidatima koji su Hrvati 
izvan Republike Hrvatske umjesto 
rezultata postignutih na ispitima 
državne mature, budući da isti nisu 
obveznici polaganja državne mature, 
vrednovati samo ocjene i uspjehe 
postignute za vrijeme srednjoškolskog 
obrazovanja 
 

 Katolički bogoslovni fakultet u 
Đakovu za kandidate koji su Hrvati 
izvan Republike Hrvatske neće 
provoditi nikakav dodatni razredbeni 
postupak.  
 

 

 
 
 
 
 

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu od 
posebnih provjera za kandidate koji su 

Hrvati izvan Republike Hrvatske će tražiti 
samo pristup motivacijskom razgovoru, što 

su dužni učiniti i svi ostali kandidati hrvatske 
državljani. 

 
Zbog pravovremenih prijava na motivacijski 
razgovor i poštivanja rokova svi kandidati su 
dužni pratiti službenu mrežnu stranicu KBF-

a u Đakovu (www.djkbf.unios.hr). 

PREHRAMBENO-
TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Franje Kuhača 18 
31000 Osijek 
www.ptfos.unios.hr  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Prehrambena 
tehnologija 

10 Prijave se predaju osobno u 
studentskoj službi (od 10.00 do 

14.00 sati) 
 ili poštom na adresu Fakulteta s 

naznakom 
„za natječaj za upis“ 

 
Obrazac za prijavu na razredbeni 

postupak može se preuzeti na 
mrežnoj stranici  

http://www.ptfos.unios.hr/index.p
hp/upisi  

 
od 5. do 7. srpnja 2022. 

(ljetni rok) 

 
 
 
 
 

Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 
 

Vrednovanje uspjeha postignutog na 
razredbenom ispitu 

mailto:tajnistvo@djkbf.hr
http://www.djkbf.unios.hr/
http://www.ptfos.unios.hr/


 

 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječaju (2022_2023_Natjecaj-za-upis-

preddiplomski.pdf (unios.hr)) 

 
od 6. do 8. rujna 2022. 

(jesenski rok) 

ODJEL ZA BIOLOGIJU 
Ulica Cara Hadrijana 8/A 
http://www.biologija.unios.hr/  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Biologija 

3 Obavijesti o upisu kandidati mogu 
dobiti u Uredu za studente (adresa 

Fakulteta), 
 na mrežnoj stranici 

https://www.biologija.unios.hr/ 
(Studij/Upisi) 

 ili  
telefonom na broj 

031/399-904 

 
 

Vrednovanje uspjeha postignutog 
tijekom srednjoškolskog obrazovanja te 

formiranja rang-liste za upis 

ODJEL ZA KEMIJU 
Ulica Cara Hadrijana 8/A 
http://www.kemija.unios.hr/  

   

Preddiplomski sveučilišni 
studij Kemija 

3 Prijave se predaju osobno ili 
poštom na adresu Odjela za kemiju 

uz naznaku  
„Ured za studente – prijava za 

razredbeni postupak“ 
 

od 4. do 8. srpnja 2022. 
(ljetni rok) 

 
od 5. do 8. rujna 2022. 

(jesenski rok) 

 
 
 
 

Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 

Diplomski sveučilišni studij 
Kemija; istraživački smjer 

1   

ODJEL ZA MATEMATIKU 
Trg Ljudevita Gaja 6 
31000 Osijek 
www.mathos.unios.hr  

  završena najmanje 
četverogodišnja srednja škola 
koja u svom programu 
tijekom svake školske godine 
sadrži najmanje 3 sata 
matematike tjedno 

 

 rang lista formira se na osnovi 
odgovarajućeg prosjeka 
ocjena iz matematike te 
općeg prosjeka 

 
 

Obavijesti o upisu u I. godinu studija na 
Odjel za matematiku kandidati mogu 
dobiti u Uredu za studente Odjela za 
matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, na 

web stranici 
http://www.mathos.unios.hr  

  i telefonom na broj: 031/224-804. 

http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2022/05/2022_2023_Natjecaj-za-upis-preddiplomski.pdf
http://www.unios.hr/wp-content/uploads/2022/05/2022_2023_Natjecaj-za-upis-preddiplomski.pdf
http://www.biologija.unios.hr/
https://www.biologija.unios.hr/
http://www.kemija.unios.hr/
http://www.mathos.unios.hr/
http://www.mathos.unios.hr/


Sveučilište u Splitu 
Ulica Ruđera Boškovića 31 
HR-21000 Split 
Telefon: 021/558-212 
E-mail: rektorat@unist.hr   
 

SVEUČILIŠTE U SPLITU, AK. GOD. 2022./2023. 
 

Naziv studijskog programa 
 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS 
 

SPECIFIČNI UVJETI 

    

FILOZOFSKI FAKULTET 
Poljička cesta 35 
21000 Split 
http://www.ffst.unist.hr  
dekanat@ffst.hr; referada@ffst.hr  
Jednopredmetni studiji 

Integrirani preddiplomski i diplomski 
Učiteljski studij 
 

2  
 
 

 
 

 
Prijave se obavljaju 

Isključivo poštom na 
adresu: Filozofski 
fakultet u Splitu, 
Poljička cesta 35, 

21000 Split, 
Hrvatska, uz 

naznaku: 
„Prijava za upis – 
kvota Hrvati izvan 

Republike Hrvatske“ 
 

od 6. lipnja 2022. do 
23. lipnja 2022. 

 testiranje 
znanja iz 
hrvatskog jezika 
– eliminacijskog 
karaktera 
 

 psihologijsko 
testiranje 
sposobnosti i 
motivacije – 
nije 
eliminacijskog 
karaktera, ali je 
temelj za 
rangiranje 

 

 provjera 
likovnih, 
glazbenih i 
bazičnih 
motoričkih 
sposobnosti – 
nije 
eliminacijskog 
karaktera, ali je 
temelj za 
rangiranje 

 
1., 4. i 5. srpnja 

2022.  
s početkom u 9.00 

sati u zgradi 
Fakulteta 

mailto:rektorat@unist.hr
http://www.ffst.unist.hr/
mailto:dekanat@ffst.hr
mailto:referada@ffst.hr


Sveučilište u Splitu 
Ulica Ruđera Boškovića 31 
HR-21000 Split 
Telefon: 021/558-212 
E-mail: rektorat@unist.hr   
 

Sociologija 
 
 
 

2   
 
 
 

 
Rani i predškolski odgoj 
 

2 Prijave se obavljaju 
Isključivo poštom na 

adresu: Filozofski 
fakultet u Splitu, 
Poljička cesta 35, 

21000 Split, 
Hrvatska, uz 

naznaku: 
„Prijava za upis – 
kvota Hrvati izvan 

Republike Hrvatske“ 
 

od 6. lipnja 2022. do 
23. lipnja 2022. 

 psihologijsko 
testiranje 
sposobnosti i 
motivacije – 
eliminacijskog 
karaktera 
 

 provjera 
likovnih, 
glazbenih i 
bazičnih 
motoričkih 
sposobnosti -  
nije 
eliminacijskog 
karaktera, ali je 
temelj za 
rangiranje 

 
4. i 5. srpnja 2022. 
s početkom u 9.00 

sati u zgradi 
Fakulteta 

 

Dvopredmetni studiji 
 

   

Engleski jezik i književnost 2  
 

 

Filozofija 2 Prijave se obavljaju 
isključivo poštom na 

adresu: Filozofski 
fakultet u Splitu, 
Poljička cesta 35, 

21000 Split, 
Hrvatska, uz 

naznaku: 
„Prijava za upis – 
kvota Hrvati izvan 

Republike Hrvatske“ 
 

od 6 lipnja 2022. do 
23. lipnja 2022. 

 

Hrvatski jezik i književnost 2 

Njemački jezik i književnost 2 

Pedagogija 2 

mailto:rektorat@unist.hr


Sveučilište u Splitu 
Ulica Ruđera Boškovića 31 
HR-21000 Split 
Telefon: 021/558-212 
E-mail: rektorat@unist.hr   
 

Povijest 2   

Povijest umjetnosti 2 Prijave se obavljaju 
Isključivo poštom na 

adresu: Filozofski 
fakultet u Splitu, 
Poljička cesta 35, 

21000 Split, 
Hrvatska, uz 

naznaku: 
„Prijava za upis – 
kvota Hrvati izvan 

Republike Hrvatske“ 
 

od 6. lipnja 2022. do 
23. lipnja 2022. 

 

Talijanski jezik i književnost 2   

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET 
Zrinsko-frankopanska 19 
21000 Split 
http://www.kbf.unist.hr/  
office@kbf-st.hr  

   

Teološko-katehetski 2  
 

Sve informacije 
nalaze se na mrežnoj 

stranici  
http://www.kbf.unist.hr/, 

mogu se dobiti i 
putem telefona 
(021) 386-142, 

(021) 386-152 ili 
elektroničke pošte 

office@kbf-st.hr 

 
 
  

Integrirani preddiplomski i diplomski studij 
Filozofsko – teološki 
 
 
 
 

2   

mailto:rektorat@unist.hr
http://www.kbf.unist.hr/
mailto:office@kbf-st.hr
http://www.kbf.unist.hr/
mailto:office@kbf-st.hr


Sveučilište u Splitu 
Ulica Ruđera Boškovića 31 
HR-21000 Split 
Telefon: 021/558-212 
E-mail: rektorat@unist.hr   
 

 

 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječaju (| Sveučilište u Splitu 

(unist.hr))  

 

                                                             
1 Kineziološki fakultet je u akreditacijskom postupku. Nove informacije će biti pravodobno objavljene na 
mrežnoj stranici fakulteta. 

KINEZIOLOŠKI FAKULTET1 
Teslina 6 
21000 Split 
http://web.kifst.unist.hr/  
studentska.sluzba@kifst.hr  

   

Kineziologija 2 Sve informacije 
nalaze se na mrežnoj 

stranici 
http://web.kifst.unist.hr/, 

mogu se dobiti i 
putem telefona 
(021) 302-446 ili 
osobno u zgradi 

fakulteta od  
10.00 do 13.00 sati 

 

SVEUČILIŠNI ODJEL ZA STUDIJE MORA 
Ruđera Boškovića 33 
21000 Split 
http://more.unist.hr/  
vpanadic@unist.hr 

   

Biologija i tehnologija mora 1 Sve informacije 
nalaze se na mrežnoj 

stranici 
http://more.unist.hr/, 
mogu se dobiti i 
putem telefona 
(021) 510-190 ili 
osobno u zgradi 

Odjela 

 

mailto:rektorat@unist.hr
https://www.unist.hr/novosti/studentski-zivot/natjecaj-za-upis-studenata-u-i-godinu-preddiplomskog-sveucilisnog-integriranog-te-preddiplomskog-strucnog-studija-u-ak-god-20222023
https://www.unist.hr/novosti/studentski-zivot/natjecaj-za-upis-studenata-u-i-godinu-preddiplomskog-sveucilisnog-integriranog-te-preddiplomskog-strucnog-studija-u-ak-god-20222023
http://web.kifst.unist.hr/
mailto:studentska.sluzba@kifst.hr
http://web.kifst.unist.hr/


Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

SVEUČILIŠTE U ZADRU, AK. GOD. 2022./2023. 
 

INTEGRIRANI JEDNOPREDMETNI 
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJI: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI  

Učiteljski studij u sjedištu Sveučilišta       
(u Zadru) 
http://www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji  
+ 385/23/345-043 
 

2  
U ljetnom roku  

od  
23. lipnja do 29. 

lipnja 2022. godine 
 

U jesenskom roku 
od 

 1. rujna do 5. 
rujna 2022. godine 

 
 

ucitelji.odgojitelji@unizd.hr 
 

Učiteljski studij izvan sjedišta Sveučilišta 
(u Gospiću) 
http://www.unizd.hr/nstgospic  
+ 385/53/665-357 

2 naststudij.gs@unizd.hr 
 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJI: 

 

Arheologija 
http://www.unizd.hr/arheologija 
+ 385/23/200-615 
 
 

2  
U ljetnom roku od  
23. lipnja do 29. 

lipnja 2022. godine 
 

U jesenskom roku 
od 

 1. rujna do 5. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u 

tajništvima odjela 
na kojima se studiji 

izvode ili 
preporučenom 

poštom, odnosno 
elektroničkom 

poštom 
 

arheologija@unizd.hr 
 

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog 
prometa 
http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo 
+ 385/23/311-090 

2 pomorski@unizd.hr 
 

Geografija;  
smjer: Primijenjena geografija 
http://www.unizd.hr/geografija 
+ 385/23/345-013 

2 geografija@unizd.hr 
 

Hrvatski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/kroatistika-
slavistika 
+ 385/23/200-504 

2 kroatistika@unizd.hr 
 

Informacijske znanosti 
http://ozk.unizd.hr 
+ 385/23/345-053 

2 iznanosti@unizd.hr 
 

Kultura i turizam 
http://www.unizd.hr/tikz 
+ 385/23/345-010 

2  tik@unizd.hr 
 

Menadžment 
http://www.unizd.hr/ekonomija 
+ 385/23/400-401 
 

2  
 
 
 
 

ekonomija@unizd.hr 
 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa 2 pomorski@unizd.hr  

mailto:info@unizd.hr
http://www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji
mailto:ucitelji.odgojitelji@unizd.hr
http://www.unizd.hr/nstgospic
mailto:naststudij.gs@unizd.hr
http://www.unizd.hr/arheologija
mailto:arheologija@unizd.hr
http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo
mailto:pomorski@unizd.hr
http://www.unizd.hr/geografija
mailto:geografija@unizd.hr
http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika
http://www.unizd.hr/kroatistika-slavistika
mailto:kroatistika@unizd.hr
http://ozk.unizd.hr/
mailto:iznanosti@unizd.hr
http://www.unizd.hr/tikz
mailto:tik@unizd.hr
http://www.unizd.hr/ekonomija
mailto:ekonomija@unizd.hr
mailto:pomorski@unizd.hr


Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo/  
+ 385/23/200–742 

 
 

U ljetnom roku  
od  

23. lipnja do 29. 
lipnja 2022. godine  

 
U jesenskom roku 

od 
 1. rujna do 5. 

rujna 2022. godine 
 

osobno u 
tajništvima odjela 

na kojima se studiji 
izvode ili 

preporučenom 
poštom, odnosno 

elektroničkom 
poštom 

Podvodne znanosti i tehnologije 
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo 
+ 385/23/200-824 

2 agronomija@unizd.hr 
 

Povijest 
http://www.unizd.hr/povijest 
+ 385/23/200-635 

2 povijest@unizd.hr 
 

Povijest umjetnosti 
http://www.unizd.hr/povijest-umjetnosti  
+ 385/23/200-514 

2 povijest.umjetnosti@unizd.hr  

Primijenjena ekologija u poljoprivredi 
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo  
+ 385/23/200-824 

2 agronomija@unizd.hr 
 

Psihologija 
http://www.unizd.hr/psihologija 
+ 385/23/200-625 
 

2 psihologija@unizd.hr 
 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
http://www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji 
+ 385/23/345-043 

2  ucitelji.odgojitelji@unizd.hr 
 

Sestrinstvo 
http://www.unizd.hr/sestrinstvo 
+ 385/23/400-411 
 

2  zdravstveni.studiji@unizd.hr 
 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI  
STRUČNI STUDIJ: 
 

Informacijske tehnologije 
http://sit.unizd.hr 
+ 385/23/345-053 
 
 
 
 
 
 

2   
tradil@unizd.hr  

mailto:info@unizd.hr
http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo/
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo
mailto:agronomija@unizd.hr
http://www.unizd.hr/povijest
mailto:povijest@unizd.hr
http://www.unizd.hr/povijest-umjetnosti
mailto:povijest.umjetnosti@unizd.hr
http://www.unizd.hr/poljodjelstvo
mailto:agronomija@unizd.hr
http://www.unizd.hr/psihologija
mailto:psihologija@unizd.hr
http://www.unizd.hr/ucitelji-odgojitelji
mailto:ucitelji.odgojitelji@unizd.hr
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DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI  
SVEUČILIŠNI STUDIJI:  

Anglistika 
http://www.unizd.hr/engleski 
+ 385/23/200-633 

2  
 

 
 
 
 

 
U ljetnom roku od  

23. lipnja do 29. lipnja 
2022. godine 

 
U jesenskom roku od 
 1. rujna do 5. rujna 

2022. godine 
 
 

osobno ili 
preporučenom 

poštom Uredu za 
preddiplomske i 

diplomske studije  
(Zadar, Ruđera 
Boškovića 5/I), 

odnosno 
elektroničkom poštom 
na referada@unizd.hr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anglistika@unizd.hr 
 

Arheologija 
http://www.unizd.hr/arheologija 
+ 385/23/200-615 
 

2 arheologija@unizd.hr  

Etnologija i antropologija 
http://www.unizd.hr/etnologijaiantropol
ogija 
 + 385/23/345-013 

2 etnologija.antropologija@uniz
d.hr 

 

Filozofija 
http://www.unizd.hr/filozofija 
+ 385/23/200-545 

2 filozofija@unizd.hr 
 

Francuski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/francuski 
+ 385/23/200-746 

2 francuski@unizd.hr 
 

Geografija; smjer: nastavnički 
http://www.unizd.hr/geografija 
+ 385/23/345-013 

2 geografija@unizd.hr  

Grčki jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/klasicnafilologija 
+ 385/23/200-517 

2 klasicna.filologija@unizd.hr 
 

Hrvatski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/kroatistika-
slavistika 
+ 385/23/200-504 

2 kroatistika@unizd.hr 
 

Jezik i komunikacija u višejezičnom 
društvu 
http://www.unizd.hr/lingvistika 
+ 385/23/200-824 

2 lingvistika@unizd.hr 
 

Latinski jezik i rimska književnost 
http://www.unizd.hr/klasicnafilologija 
+ 385/23/200-517 

2 klasicna.filologija@unizd.hr 
 

Njemački jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/njemacki 
+ 385/23/200-517 

2 germanistika@unizd.hr 
 

Pedagogija 
http://www.unizd.hr/pedagogija 
+ 385/23/200-743 

2 pedagogija@unizd.hr 
 

Povijest 
http://www.unizd.hr/povijest 
+ 385/23/200-635 

2 povijest@unizd.hr 
 

Povijest umjetnosti 
http://www.unizd.hr/povijest-umjetnosti 
+ 385/23/200-521 
 

2 povijest.umjetnosti@unizd.hr 
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Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

Ruski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/ruski 
+ 385/23/200-504 

2  
 
 
 

U ljetnom roku od 
23. lipnja do 29. lipnja 

2022. godine 
 

U jesenskom roku od 
 1. rujna do 5. rujna 

2022. godine 
 
 

osobno ili 
preporučenom 

poštom Uredu za 
preddiplomske i 

diplomske studije  
(Zadar, Ruđera 
Boškovića 5/I), 

odnosno 
elektroničkom poštom 
na referada@unizd.hr  

 

rusistika@unizd.hr 
 

Sociologija 
http://www.unizd.hr/sociologija 
+ 385/23/200-637 

2 sociologija@unizd.hr 
 

Španjolski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/hispanistika 
+ 385/23/200-746 

2 hispanistika@unizd.hr 
 

Talijanski jezik i književnost 
http://www.unizd.hr/talijanski 
+ 385/23/200-721 

2 talijanistika@unizd.hr 
 

Talijanski jezik; smjer: prevoditeljski 
http://www.unizd.hr/talijanski 
+ 385/23/200-721 

2 talijanistika@unizd.hr 
 

Teološko-katehetski studij 
http://www.unizd.hr 
+ 385/23/302-370 

2 teolosko.katehetski@unizd.hr 

 

IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STUDIJI 
JEDNOPREDMETNI: 

   

Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog 
prometa 

2   

Kultura i turizam 2   

Informacijske tehnologije (stručni studij) 2    

Menadžment 2 U ljetnom roku od  
23. lipnja do 29. lipnja 

2022. godine 
 

U jesenskom roku od 
 1. rujna do 5. rujna 

2022. godine 
 
 
 

 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa 2 

Podvodne znanosti i tehnologije 2 

Primijenjena ekologija u poljoprivredi 2 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 
 
 
 
 

2 
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Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJI: 

   

Arheologija 2 Od 19. rujna do 23. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u tajništvima 
odjela na kojima se 

studij izvodi ili se 
mogu poslati 

preporučenom pošto, 
odnosno 

elektroničkom poštom 

 

Hrvatski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Informacijske znanosti 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Kulturna i prirodna baština u turizmu 2 Od 19. rujna do 23. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u tajništvima 
odjela na kojima se 

studij izvodi ili se 
mogu poslati 

preporučenom pošto, 
odnosno 

elektroničkom poštom 

 

Mediteranska poljoprivreda 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Menadžment 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Novinarstvo i odnosi s javnostima1 2 Od 19. rujna do 23. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u tajništvima 
odjela na kojima se 

studij izvodi ili se 
mogu poslati 

preporučenom pošto, 
odnosno 

elektroničkom poštom 

 

                                                             
1 Kvote studija Novinarstvo i odnosi s javnostima prenose se na novi diplomski studij Digitalno komuniciranje 
ako se do raspisa natječaja studij upiše u Upisnik studijskih programa (isto vrijedi i za izvanredni diplomski 
studij). 

mailto:info@unizd.hr
https://www.studij.hr/
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Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

Održivo upravljanje vodenim 
ekosustavima 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Organizacija u pomorstvu2 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Poduzetništvo u kulturi i turizmu3 2 Od 19. rujna do 23. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u tajništvima 
odjela na kojima se 

studij izvodi ili se 
mogu poslati 

preporučenom pošto, 
odnosno 

elektroničkom poštom 

 

Povijest; smjer: nastavnički 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: 
konzervatorski i muzejsko-galerijski 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Prevoditeljski studij talijanistike 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Primijenjena geografija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Psihologija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

                                                             
2 Upisi će se provesti ako se do raspisa natječaja studij upiše u Upisnik studijskih programa (isto vrijedi i za 
izvanredni diplomski studij). 
3 Kvote studija poduzetništvo u kulturi i turizmu prenose se na novi diplomski studij Održivi razvoj turizma ako 
se do raspisa natječaja studij upiše u Upisnik studijskih programa (isto vrijedi i za izvanredni diplomski studij). 
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Sestrinstvo 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Suvremena talijanska filologija; smjer: 
nastavnički4 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJI: 

   

Anglistika; smjer: nastavnički 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Anglistika; smjer: znanstveni 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Etnologija i antropologija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Filozofija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Francuski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Francuski jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Geografija; smjer: nastavnički 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Grčki jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Hispanistika 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Latinski jezik i rimska književnost: smjer; 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

                                                             
4 Studij će se izvoditi ako se za upis prijavi najmanje 10 studenata. 
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Lingvistika 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Njemački jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Njemački jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Pedagogija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Povijest; smjer: nastavnički 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: opći 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Prevoditeljski studij talijanistike 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Sociologija 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Suvremena talijanska filologija; smjer:  
nastavnički 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Teološko-katehetski studij 
 
 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 
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Telefon: 023/200-665 
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stranice 
https://www.studij.hr/ 

IZVANREDNI DIPLOMSKI STUDIJI 
JEDNOPREDMETNI: 

   

Informacijske znanosti 2 Od 19. rujna do 23. 
rujna 2022. godine 

 
osobno u tajništvima 
odjela na kojima se 

studij izvodi ili se 
mogu poslati 

preporučenom pošto, 
odnosno 

elektroničkom poštom 

 

Kulturna i prirodna baština u turizmu 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Menadžment 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Novinarstvo i odnosi s javnostima 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Održivo gospodarenje vodenim 
ekosustavima 

2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Organizacija u pomorstvu 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Poduzetništvo u kulturi i turizmu 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

Sestrinstvo 2 Prijave se obavljaju 
putem mrežne 

stranice 
https://www.studij.hr/ 

 

 

 Kontakt osoba za informacije o upisu na preddiplomske i diplomske studije je Paola Bajlo Kalmeta, 

tel: 023/200-596, e-mail: pkalmeta@unizd.hr; 
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Sveučilište u Zadru 
Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Telefon: 023/200-665 
E-mail: info@unizd.hr 
 

 kontakti Ureda za preddiplomske i diplomske studije (za prijave na razredbeni postupak za 

dvopredmetne preddiplomske studije): HR-23000 Zadar, Ulica Ruđera Boškovića 5/I, tel: 023/200-

620, e-mail adresa: referada@unizd.hr; 

 kontakti Odjela objavljeni su na https://www.unizd.hr/sastavnice. 

mailto:info@unizd.hr
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SVEUČILIŠTE SJEVER, AK. GOD. 2022./2023. 
 

SVEUČILIŠNI CENTAR 
VARAŽDIN 
104. brigade 1 
HR-42000 Varaždin 
Telefon: 042/493-364 
E-mail: referada.vz@unin.hr   

 
BROJ 

POLAZNIKA 

 
PRIJAVE ZA UPIS 

 
SPECIFIČNI UVJETI 

PREDDIPLOMSKI STUDIJI:    

Elektrotehnika 2  
 
 
 
 
 

Prijave za upis podnose se 
osobno/poštom u studentskoj 

Službi Sveučilišta Sjever za studije u 
Sveučilišnom centru Varaždin, 

104. brigade 1 na 
Obrascu za prijavu 

od 29. kolovoza 2022. 
do 9. rujna 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

Vrednovanje uspjeha iz srednje škole 
(opći uspjeh iz sva četiri/pet razreda 

srednje škole te uspjeha na završnom 
ispitu ili maturi) 

Multimedija, oblikovanje i 
primjena 

2 

Proizvodno strojarstvo 
 
 

2 

Mehatronika 2   

Graditeljstvo 2   

Logistika i mobilnost (VŽ) 2   

Sestrinstvo 2   

Fizioterapija 2   

Geodezija i geomatika 2   

DIPLOMSKI STUDIJI:    

Multimedija 2   

Strojarstvo 2   

Graditeljstvo 2   

Sestrinstvo – menadžment u 
sestrinstvu 

2   

Poslovna ekonomija 2   

Odnosi s javnostima  2   

mailto:referada.vz@unin.hr


 

 

 

 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječaju (Natječaj-za-upis-u-prvu-

godinu_22_23_Sveučilište-Sjever_za-objavu_sa-dijasporom.pdf (unin.hr))  

 

 

 

 

SVEUČILIŠNI CENTAR 
KOPRIVNICA 
Trg dr. Žarka Dolinara 1 
HR-48000 Koprivnica  
Telefon: 048/499-909 
E-mail:referada.kc@1unin.hr  

 
BROJ 

POLAZNIKA 

 
PRIJAVE ZA UPIS 

 
SPECIFIČNI UVJETI 

PREDDIPLOMSKI STUDIJI:    

Medijski dizajn 2   

Komunikologija, mediji i 
novinarstvo 

2  
 

 

 
 
 
Poslovanje i menadžment 

 
 
 

2 

Prijave za upis podnose se 
osobno/poštom u studentskoj Službi 

Sveučilišta Sjever za studije u 
Sveučilišnom centru Koprivnica,  

Trg dr. Žarka Dolinara 1 
 na 

Obrascu za prijavu 
od 29. kolovoza 2022. 

do 9. rujna 2022. 
 

 
Vrednovanje uspjeha iz srednje 

škole (opći uspjeh iz sva četiri/pet 
razreda srednje škole te uspjeha 

na završnom ispitu ili maturi) 

Prehrambena tehnologija  2   

Logistika i mobilnost (KC) 2   

Zaštita okoliša, recikliranje i 
ambalaža  

2   

Računarstvo i informatika 2   

DIPLOMSKI STUDIJI:    

Medijski dizajn 2   

Komunikologija, mediji i 
novinarstvo 

2   

Ambalaža, recikliranje i 
zaštita okoliša 

2   

Održiva mobilnost i logistički 
menadžment 

2   

https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Natje%C4%8Daj-za-upis-u-prvu-godinu_22_23_Sveu%C4%8Dili%C5%A1te-Sjever_za-objavu_sa-dijasporom.pdf
https://www.unin.hr/wp-content/uploads/Natje%C4%8Daj-za-upis-u-prvu-godinu_22_23_Sveu%C4%8Dili%C5%A1te-Sjever_za-objavu_sa-dijasporom.pdf
mailto:referada.kc@1unin.hr
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VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU, AK. GOD. 2022./2023. 
 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI 
STUDIJI: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI 

 
 
Trgovina 

 
 

5 

 
 
 
 

 
 
Prvi rok za prijavu na natječaj 

je od  
13. lipnja do 08. srpnja 

2022. godine.  
 
 
 

Drugi rok za prijavu u slučaju 
slobodnih mjesta je od  

29. kolovoza do 9. rujna 
2022. godine. 

 
 

Prijava na studijske 
programe vrši se isključivo 
online putem aplikacije za 

upis koja će biti dostupna na 
web stranici Veleučilišta 

http://www.vevu.hr  

 
 

 završeno četverogodišnje srednjoškolsko 
obrazovanje izvan Republike Hrvatske; 
 

 Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 
provodit će razredbeni postupak i 
rangiranje kandidata (neće se provoditi 
putem Središnjeg prijavnog ureda pri 
AZVO-u i sustava NISpVU); 
 

 razredbeni postupak za upis na 
preddiplomske stručne studije provodi se 
bez razredbenog ispita, a temelji se na 
vrednovanju ocjena iz srednje škole (opći 
uspjeh svih razreda srednje škole i na 
maturi); 
 

 uspjeh pojedinog pristupnika u 
razredbenom postupku izražava se u 
bodovima; boduje se opći uspjeh u svim 
razredima srednje škole, ovisno o 
prosječnoj ocjeni s 5, 4, 3 ili 2 boda te 
uspjeh na završnom ispitu (maturi), tako 
da je broj bodova jednak ocjeni ispita. 

 
 

Upravni studij 5   

Fizioterapija 5   

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI 
STRUČNI STUDIJ: 

   

Preventivna fizioterapija 5  
Prvi rok za prijavu na natječaj 

je od  
13. lipnja do 08. srpnja 

2022. godine.  
 
 
 

 završen  preddiplomski stručni ili 
preddiplomski sveučilišni studij 
fizioterapije u trajanju od najmanje tri 
godine (min. 180 ECTS) ili završen stručni 
dodiplomski studij fizioterapije u trajanju 
kraćem od tri godine čijim završetkom je 
stečen stručni naziv koji je izjednačen sa 

mailto:dekanat@vevu.hr
http://www.vevu.hr/
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 detaljnije informacije o uvjetima upisa možete pronaći u Natječaju (Natjecaj-za-upis-

studenata-u-I.godinu-2022-2023.pdf (vevu.hr; Natjecaj-specijalisticki-studij-2022-2023.pdf 

(vevu.hr) ili se izravno obratiti Veleučilištu 

 

Drugi rok za prijavu u slučaju 
slobodnih mjesta je od  

29. kolovoza do 9. rujna 
2022. godine. 

 
 

Prijava na studijske 
programe vrši se isključivo 
online putem aplikacije za 

upis koja će biti dostupna na 
web stranici Veleučilišta 

http://www.vevu.hr 

stručnim nazivom stručni 
prvostupnik/stručna prvostupnica 
 

 prosjek ocjena na stručnom studiju iznad 
3,0 
 

 kandidati koji ne ostvare prosjek ocjena 
iznad 3,0 mogu ostvariti upis uz pisanu 
preporuku jednog nastavnika s prethodno 
završenog studija fizioterapije 
 

 Veleučilište će provoditi razredbeni 
postupak i rangiranje kandidata (NEĆE se 
provoditi putem Središnjeg prijavnog 
ureda pri AZVO-u i sustava NISpDS) 
 

 razredbeni postupak provodi se bez 
razredbenog ispita, a na temelju rang liste 
koja će biti sačinjena prema prosječnom 
uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog 
studija iskazanim na tri decimale 

mailto:dekanat@vevu.hr
https://www.vevu.hr/wp-content/uploads/2022/03/Natjecaj-za-upis-studenata-u-I.godinu-2022-2023.pdf
https://www.vevu.hr/wp-content/uploads/2022/03/Natjecaj-za-upis-studenata-u-I.godinu-2022-2023.pdf
https://www.vevu.hr/wp-content/uploads/2022/03/Natjecaj-za-upis-studenata-u-I.godinu-2022-2023.pdf
http://www.vevu.hr/

