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Poštovani, 

 

na Sveučilištu u Zagrebu završeni su upisi u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnihna Sveučilištu u Zagrebu završeni su upisi u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnihna Sveučilištu u Zagrebu završeni su upisi u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnihna Sveučilištu u Zagrebu završeni su upisi u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih    studistudistudistudija ja ja ja 

u ak. god. 2015./2016. uu ak. god. 2015./2016. uu ak. god. 2015./2016. uu ak. god. 2015./2016. u    srpanjskom upisnom rokusrpanjskom upisnom rokusrpanjskom upisnom rokusrpanjskom upisnom roku....    

Od ukupno Od ukupno Od ukupno Od ukupno 12 455 upisnih mjesta12 455 upisnih mjesta12 455 upisnih mjesta12 455 upisnih mjesta, koliko je na Sveučilištu u Zagrebu bilo predviđeno temeljem odluke 

Senata, u srpanjskom roku popunjeno je njih 10 785u srpanjskom roku popunjeno je njih 10 785u srpanjskom roku popunjeno je njih 10 785u srpanjskom roku popunjeno je njih 10 785. Kada se promotre kvote za redovite studente, od 

predviđenih 10 632 mjesta, u ljetnom upisnom roku popunjeno je ukupno 9813 mjesta.  

Sukladno tome, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i 

stručnih studija u ak. god. 2015./2016. u rujanskom upisnom roku ostalo je 1670 mjesta. 

Popunjenost kvote za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija na 

Sveučilištu u Zagrebu na ukupnoj razini iznosi 86,6 posto, dok je ona unutar kvote za redovite studente na 

razini od 92,3 posto.  

Općenito se može zaključiti da su ovi podaci slični prošlogodišnjim rezultatima upisa u I. godinu 

preddiplomskih, integriranih i stručnih studija na Sveučilištu u Zagrebu u srpanjskom upisnom roku kada 

je popunjenost na ukupnoj razini iznosila 86,19 posto, a unutar kvote za redovite studente 91,08 posto. 

Tablica s podacima o preostalim upisnim mjestima na pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu u 

rujanskom roku dostupna je na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr, na poveznici: 

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/rezultati-upisa-u-prvu-godinu-u-srpanjskomu-roku-na-

sastavnicama-sveucilista-u-zagrebu/. 

 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 

 

 

 


