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Ured  za odnose s javnošću 
 

 Zagreb, 7. svibnja 2014.  
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Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici www.unizg.hr natječaj za upis studenata u I. 

godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2014./2015. 

U skladu s odlukom Senata, na Sveučilištu u Zagrebu za upis studenata u I. godinu studija osigurano je 

ukupno 12 401 mjesto, od čega 10 652 mjesta za redovite studente, 1355 mjesta za izvanredne studente te 394 

mjesta za studente strane državljane (državljani zemalja izvan Europske unije).  

Na temelju natječaja, prijave za upis i razredbeni postupak za srpanjski se rok primaju do uključivo 17. 

srpnja, osim za studijske programe za koje fakulteti i akademije provode dodatne provjere znanja, a za koje 

je rok prijave do 6. lipnja 2014. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine 

studijske programe u pravilu će se provoditi od 10. lipnja do 7. srpnja 2014. za ljetni upisni rok. Kandidati 

studijske programe prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta 

(NISpVU).  

Na razini Sveučilišta u Zagrebu, ukupna upisna kvota slična je prošlogodišnjoj, kada je iznosila 12 456, 

odnosno kada je bila veća za 55 mjesta. U odnosu na prošlu godinu, manja smanjenja kvote prisutna su na 

tri sastavnice Sveučilišta u Zagrebu: na Šumarskom i Učiteljskom fakultetu te na Hrvatskim studijima. 

Ove će se godine studenti po prvi puta moći upisati na dva nova studijska programa Sveučilišta u Zagrebu 

koji se izvode u suradnji s Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“.  Riječ je o studijima Vojno vođenje i 

upravljanje i Vojno inženjerstvo na kojima ukupna upisna kvota iznosi 106, odnosno 53 mjesta na svakom 

studijskom programu.  

Sveučilište u Zagrebu posebno ističe dio natječaja koji se odnosi na upis studenata na nekoliko 

preddiplomskih i integriranih studijskih programa koji se u cijelosti izvode na engleskom jeziku. Riječ je o 

preddiplomskom sveučilišnom studiju Inženjerstvo na engleskom jeziku koji zajednički izvode Sveučilište 

u Zagrebu i Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Fakultet 

strojarstva i brodogradnje, Građevinski fakultet i Rudarsko-geološko naftni fakultet. Nadalje, riječ je o 

preddiplomskom sveučilišnom studiju Poslovna ekonomija na engleskom jeziku koji se izvodi na 

Ekonomskom fakultetu te integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju medicine na engleskom 

jeziku koji izvodi Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 
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Kao i prethodne akademske godine, kandidati koji se upisuju u I. godinu preddiplomskih, integriranih i 

stručnih studija, u skladu s Ugovorom o punoj subvenciji participacija u troškovima studija studenata u ak. 

god. 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. sklopljenim između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 

Sveučilišta u Zagrebu, ne plaćaju participacije. 

Sveučilište u Zagrebu svake godine ostvaruje izvrsne upisne rezultate, odnosno upisna kvota gotovo se u 

potpunosti popuni već u prvom (ljetnom) roku, te vjerujemo da će tako biti i ove godine. Slobodna mjesta 

koja neće biti popunjena u ljetnom roku, kandidatima će biti na raspolaganju za upis u drugom (jesenskom) 

roku u rujnu. 

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih i stručnih studija u ak. god. 2014./2015. 

dostupan je na poveznici http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-upis-studenata-u-i-godinu-

preddiplomskog-integriranog-preddiplomskog-i-diplomskog-te/ . 

 

S poštovanjem, 

  mr. sc. Tamara Dagen 

mob. 099 4564 443 

 


