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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. 2015./2016. 

Na temelju odluke Senata, na Sveučilištu u Zagrebu osigurana su ukupno 9199 mjesta za upis 

studenata na diplomske studije, pri čemu je 7666  mjesta osigurano za redovite studente, 1243 mjesta 

za izvanredne, te 290 mjesta za studente strane državljane (državljani zemalja izvan Europske unije).  

Budući da je orijentacija 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, očekuje se da će u ak. god. 2015./2016. 

popunjenost diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu biti i veća nego u ovoj akademskoj godini. 

Participacija u troškovima studija bit će definirana Odlukom Vlade RH o uvjetima, kriterijima i načinu 

subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih 

troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za sljedeću akademsku godinu, Ugovorom 

između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i Sveučilišta u Zagrebu te odlukama Senata. 

Cjeloviti tekst natječaja za upis studenata u I. godinu diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u 

ak. god. 2015./2016. i broj upisnih mjesta po sastavnicama možete pronaći na poveznici:  

http://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-upis-studenata-u-i-godinu-diplomskih-studija/.  
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