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Sveučilište u Zagrebu objavilo je na svojoj mrežnoj stranici www.unizg.hr natječaj za upis studenata u 

I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2014./2015. 

Na temelju odluke Senata od 8. srpnja 2014., na Sveučilištu u Zagrebu osigurana su ukupno 8833 

mjesta za upis studenata na diplomske studije, pri čemu je 7487 mjesta osigurano za redovite 

studente, 1075 mjesta za izvanredne, te 271 mjesto za studente strane državljane (državljani zemalja 

izvan Europske unije).  

Kvota za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u ak. god. 2014./2015. slična je prošlogodišnjoj.  

U okviru ovogodišnje kvote posebno ističemo diplomske studije na engleskom jeziku: studij 

Managerial Informatics  koji se izvodi na Ekonomskom fakultetu (30 mjesta) i novi diplomski studij 

Master of European Studies  koji je pokrenut na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 

(30 mjesta). Nadalje, ističemo da se na Sveučilištu u Zagrebu, osim spomenutih diplomskih studijskih 

programa na engleskom jeziku, izvodi i nekoliko stotina kolegija na engleskom jeziku. 

Budući da su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilište u Zagrebu prethodno sklopili 

Ugovor o punoj subvenciji participacije u troškovima studija redovitih studenata u akademskim 

godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015., studenti koji u ak. god. 2014./2015. upisuju I. godinu 

diplomskih studija neće morati plaćati participacije u troškovima studija. Spomenuti Ugovor 

obuhvaća diplomske studijske programe na hrvatskom jeziku. 

Orijentacija je Sveučilišta u Zagrebu razvoj diplomskih studija koji obuhvaća i mobilnost studenata 

između preddiplomskog i diplomskog studija te privlačenje izvrsnih studenata s drugih fakulteta, 

sveučilišta i ostalih kvalitetnih visokih učilišta, čemu Sveučilište u Zagrebu posvećuje posebnu pažnju, 

te za njih organizira različite načine osiguravanja ulaznih kompetencija (razlikovni ispiti, semestri ili 

razlikovna godina). 

Očekuje se da će u ak. god. 2014./2015. popunjenost diplomskih studija biti i veća nego u ovoj 

akademskoj godini. 

 

S poštovanjem, 

 

mr. sc. Tamara Dagen  

mob. 099 4564 443 

 


