
Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice) 
HR-10000 Zagreb 
Tel: (0)1 370 66 00 
e-mail: info@unicath.hr  
 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE, AK. GOD. 2021./2022. 
 

 

Naziv studijskog programa 
 

 

JEDNOPREDMETNI 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI 

Komunikologija 1   

Povijest 1   

Psihologija 1 Do 24. lipnja 2021. 
godine, 

putem e-pošte: 
studentska.sluzba

@unicath.hr  
(skenirani 

dokumenti) ili 
putem Službe za 

studentska pitanja 
u sjedištu 

Sveučilišta: 
Ilica 242, 10000 

Zagreb 

      
 

Sestrinstvo 1 

Sociologija 1 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

 

Povijest 
 

1  
Do 24. lipnja 2021. 

godine, 
putem e-pošte: 

studentska.sluzba
@unicath.hr  

(skenirani 
dokumenti) ili 

putem Službe za 
studentska pitanja 

u sjedištu 
Sveučilišta: Ilica 

242, 10000 Zagreb 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sociologija 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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Hrvatsko katoličko sveučilište 
Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice) 
HR-10000 Zagreb 
Tel: (0)1 370 66 00 
e-mail: info@unicath.hr  
 

 

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ: BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI 

Komunikologija 1  
 

 

Povijest 1 Do 11. rujna 2021. 
godine  putem e-

pošte: 
studentska.sluzba

@unicath.hr  
(skenirani 

dokumenti) ili 
putem Službe za 

studentska pitanja 
u sjedištu 

Sveučilišta: Ilica 
242, 10000 Zagreb 

 

Psihologija 1 

Sestrinstvo 1 

Sociologija 1 

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


Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Tel: 023 200 665 
e-mail: info@unizd.hr 
 

SVEUČILIŠTE U ZADRU, AK. GOD. 2021./2022. 
 

 

Naziv studijskog programa 
 

 

INTEGRIRANI JEDNOPREDMETNI 
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA 
UPIS 

SPECIFIČNI UVJETI  
Nacionalni centar za 
vanjsko vrednovanje 
obrazovanja. Ispit iz 

hrvatskog jezika (razina B2) 
za upis u 2. god. 

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

2  
U ljetnom roku 

od  
24. lipnja do 30. 

lipnja 2021. 
godine 

 
U jesenskom 

roku od 
 1. rujna do 3. 

rujna 2021. 
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 STUDIJ: 

 

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

2  
U ljetnom roku 

od  
24. lipnja do 30. 

lipnja 2021. 
godine 

 
U jesenskom 

roku od 
 1. rujna do 3. 

rujna 2021. 
godine 

 
osobno u 

tajništvima 
odjela na kojima 
se studiji izvode 

ili 
preporučenom 

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 
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Tel: 023 200 665 
e-mail: info@unizd.hr 
 

odnosno 
elektroničkom 

poštom 
 

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  
U ljetnom roku 

od  
24. lipnja do 30. 

lipnja 2021. 
godine  

 
U jesenskom 

roku od 
 1. rujna do 3. 

rujna 2021. 
godine 

 
osobno u 

tajništvima 
odjela na kojima 
se studiji izvode 

ili 
preporučenom 

poštom, 
odnosno 

elektroničkom 
poštom 

ekonomija@unizd.hr 
 

Nautika i tehnologija pomorskog prometa 
http://www.unizd.hr/promet-pomorstvo/  
+ 385/23/200–742 

2 pomorski@unizd.hr  

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.h
r 
 

JEDNOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI  
STRUČNI STUDIJ: 
 

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

2   
tradil@unizd.hr  
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Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Tel: 023 200 665 
e-mail: info@unizd.hr 
 

DVOPREDMETNI PREDDIPLOMSKI  
SVEUČILIŠNI STUDIJ: (referada@unizd.hr): 

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

2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U ljetnom roku 
od  

24. lipnja do 30. 
lipnja 2021. 

godine 
 

U jesenskom 
roku od 

 1. rujna do 3. 
rujna 2021. 

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

2 U ljetnom roku 
od  

24. lipnja do 30. 
lipnja 2021. 

godine 
 

U jesenskom 
roku od 

 1. rujna do 3. 
rujna 2021. 

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  

24. lipnja do 30. 
lipnja 2021. 

godine 
 

U jesenskom 
roku od 

 1. rujna do 3. 
rujna 2021. 

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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HR-23000 Zadar 
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JEDNOPREDMETNI DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

   

Arheologija 2 Od 20. rujna do 
24. rujna 2021. 

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.st

udij.hr/ 

 

Informacijske znanosti 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Kulturna i prirodna baština u turizmu 2 Od 20. rujna do 
24. rujna 2021. 

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.st

udij.hr/ 

 

Menadžment 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

mailto:info@unizd.hr
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Novinarstvo i odnosi s javnostima 2 Od 20. rujna do 
24. rujna 2021. 

godine 
osobno u 

tajništvima 
odjela na kojima 
se studij izvodi 

ili se mogu 
poslati 

preporučenom 
pošto, odnosno 
elektroničkom 

poštom 

 

Održivo upravljanje vodenim 
ekosustavima 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Poduzetništvo u kulturi i turizmu 2 Od 20. rujna do 
24. rujna 2021. 

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.st

udij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: 
konzervatorski i muzejsko-galerijski 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Prevoditeljski studij talijanistike 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Primijenjena geografija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 

 

mailto:info@unizd.hr
https://www.studij.hr/
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https://www.st
udij.hr/ 

Psihologija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Sestrinstvo 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Suvremena talijanska filologija; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

DVOPREDMETNI DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ: 

   

Anglistika; smjer: nastavnički 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Anglistika; smjer: znanstveni 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Etnologija i antropologija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Filozofija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 
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Francuski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Francuski jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Geografija; smjer: nastavnički 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Grčki jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Hispanistika; smjer: opći 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Latinski jezik i rimska književnost: smjer; 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Lingvistika 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Njemački jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Njemački jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Pedagogija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
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Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Tel: 023 200 665 
e-mail: info@unizd.hr 
 

https://www.st
udij.hr/ 

Povijest; smjer: nastavnički 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: nastavnički 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Povijest umjetnosti; smjer: opći 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Prevoditeljski studij talijanistike 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Ruski jezik i književnost; smjer: 
prevoditeljski 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Sociologija 2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Suvremena talijanska filologija; smjer:  
nastavnički 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 

 

Teološko-katehetski studij 
 
 
 
 
 

2 Prijave se 
obavljaju putem 
mrežne stranice 
https://www.st

udij.hr/ 
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Ulica Mihovila Pavlinovića 1 
HR-23000 Zadar 
Tel: 023 200 665 
e-mail: info@unizd.hr 
 

IZVANREDNI DIPLOMSKI STUDIJI 
             JEDNOPREDMETNI: 

   

Informacijske znanosti 2 Od 20. rujna do 
24. rujna 2021. 

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   

Menadžment 2   

Novinarstvo i odnosi s javnostima 2   

Održivo gospodarenje vodenim 
ekosustavima 

2   

Poduzetništvo u kulturi i turizmu 2   

Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 2   

Sestrinstvo 2   

 

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

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

023/200-596, e-mail: pkalmeta@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:+38523200620, e-mail adresa: referada@unizd.hr  
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Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 
Županijska 50 
HR-32000 Vukovar 
Tel: 032 444 688 
e-mail: dekanat@vevu.hr   
 

 

VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU, AK. GOD. 2021./2022. 
 

 

Naziv studijskog programa 
 

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI 
STUDIJ: 

BROJ 
POLAZNIKA 

PRIJAVE ZA UPIS SPECIFIČNI UVJETI 

 
 
Trgovina 

 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prvi rok za prijavu na natječaj 
je od 14. lipnja do 09. srpnja 

2021. godine.  
 
 
 

Drugi rok za prijavu u slučaju 
slobodnih mjesta je od 30. 

kolovoza do 10. rujna 2021. 
godine. 

 
 

-Završeno četverogodišnje srednjoškolsko 
 obrazovanje izvan Republike Hrvatske 
 
-Veleučilište „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru 
provodit će razredbeni postupak i rangiranje 
kandidata (neće 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 
 
-Kandidati koji su završili srednjoškolsko 
obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti 
ispite državne mature u svrhu upisa 

 
 
Upravni studij 

 
 

5 

  

 
 
Fizioterapija 

 
5 

  

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI 
STRUČNI STUDIJ: 

   

Preventivna fizioterapija 5   

mailto:dekanat@vevu.hr

