SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne
novine br. 123/2003) i članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu
godinu studija u akademskoj godini 2009./2010.,
raspisuje
NATJEČAJ
ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG I
STRUČNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2009./2010.
OPĆI DIO
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
1. Razredbeni postupak za upis u visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom
razredbenom roku. Prijave se primaju u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja):
- za srpanjski razredbeni rok do uključivo petka, 3. srpnja 2009.,
- za rujanski razredbeni rok od srijede 26. kolovoza do uključivo petka,
28. kolovoza 2009.
Prijave za rujanski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon
završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku.
Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama visokih
učilišta i na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr)
2. Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju visokom učilištu na kojem žele studirati.
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente:
a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj
narodnosti),
b) rodni list,
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u četverogodišnjem
trajanju za sveučilišne studije, odnosno najmanje u trogodišnjem trajanju za stručne studije. U
posebnom dijelu natječaja utvrđeno je koja je srednja škola u četverogodišnjem ili
trogodišnjem trajanju odgovarajuća za upis na sveučilišni, odnosno stručni studij, te uvjeti
upisa za pristupnike koji nemaju odgovarajuću srednju školu. Pristupnici koji su srednju školu
završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, (Zagreb, Donje Svetice 38);
uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga
jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 120 kn (osim ako odlukom
visokog učilišta nije drugačije određeno, vidi posebni dio) uplaćenih na žiro-račun visokog
učilišta, uz naznaku “za razredbeni postupak”.
e) prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se dobije u studentskoj službi visokog
učilišta, i predaju neposredno ili šalju poštom na adresu visokog učilišta.
f) pod uvjetom da prijeđu bodovni, odnosno razredbeni prag i zadovolje na eventualnom
ispitu sposobnosti i darovitosti, bit će upisani svi pristupnici:
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-

branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata te djeca smrtno
stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih HRVI Domovinskog rata prve
skupine
- kandidati sa 60% i više tjelesnog oštećenja
Pristupnici su dužni podnijeti odgovarajuće potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od
navedenih kategorija.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa snosit će tijekom studiranja troškove participacije
onih pristupnika iz navedenih kategorija koji su prema rezultatima razredbenog postupka
upisani, ali nisu oslobođeni participacije.
Kandidati iz navedenih kategorija koji su na razredbenom postupku prešli razredbeni prag, ali
nisu rangirani unutar odobrene kvote, bit će upisani izvan kvote. Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.
Prijave bez traženih priloga ne će se razmatrati.
3. Pristupnik koji se prijavljuje za više studija, na više visokih učilišta, predaje ovjerene
preslike izvornih dokumenata svakom od njih (svjedodžbe se mogu ovjeriti u školi). Izvorne
dokumente predat će prilikom upisa.
4. Osim dokumenata iz točke 2, pristupnici su obvezni priložiti i dokumente te ispuniti
posebne uvjete, koje zahtijevaju pojedina visoka učilišta, kako je navedeno u posebnom dijelu
ovog natječaja.
Provjera znanja trećeg svjetskog jezika (engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog,
španjolskog i talijanskog) za razredbeni postupak na visokim učilištima koja to posebno
vrednuju, provodi se isključivo na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Informacije o tome pod kojim uvjetima se treći svjetski jezik vrednuje u razredbenom
postupku na pojedinim visokim učilištima nalaze se u posebnom dijelu ovog natječaja.
Prijave za provjeru znanja trećeg svjetskog jezika podnose se na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu (Ul. Ivana Lučića 3).
Prijave za srpanjski razredbeni rok primaju se od 15. do 19. lipnja 2009. godine, a ispiti će
se održati 26 . lipnja 2009. godine.
Prijave za rujanski razredbeni rok primaju se 24. kolovoza 2009. godine, a ispiti će se održati
26. kolovoza 2009. godine.
Raspored i mjesto polaganja ispita za pojedine jezike bit će pravovremeno objavljen na
oglasnoj ploči i Internet stranici Filozofskog fakulteta www.ffzg.hr.
Troškovi polaganja ispita za svaki pojedini jezik iznose 200,00 kuna.
RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT
1. Izbor pristupnika za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj obavlja se na osnovi
rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama. Pravo na upis steći će jedino
studenti koji su prešli razredbeni prag, prema redoslijedu na rang-listi, do popunjenja broja
upisnih mjesta.
Razredbeni se ispiti održavaju:
- u srpanjskom razredbenom roku u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog natječaja) od
ponedjeljka 6. do petka 10. srpnja 2009., ako u srpanjskom roku ostane slobodnih mjesta
tada se ispit organizira i
- u rujanskom razredbenom roku od srijede 2. do uključivo ponedjeljka 7. rujna 2009.,
2. Visoka učilišta nakon završenih razredbenih ispita obvezno izrađuju rang-liste:
a) redovitih studenata
b) izvanrednih studenata
c) studenata - stranih državljana.
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Pristupnici koji su izašli na razredbeni ispit u određenom statusu ne mogu ga u eventualnom
drugom roku mijenjati.
3. Pristupniku koji nema svjedodžbe svih razreda srednje škole, uspjeh za te razrede
izračunava se tako da se uzme prosječna ocjena za pojedine predmete i za opći uspjeh iz
razreda za koje postoji svjedodžba.
4. Detalji o provođenju razredbenog postupka, sadržaju razredbenog ispita te o mjestu i
vremenu održavanja ispita u posebnom su dijelu ovog natječaja.
5. Na razredbeni ispit pristupnik mora donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Razredbenom
se ispitu pristupa u određeno vrijeme, prema oglasu s rasporedom polaganja, bez posebnog
poziva.
6. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24
sata od objave rang-liste, dekanu visokoga učilišta. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u
roku od 24 sata od podnošenja žalbe.
UPIS
Upisi na Sveučilištu u Zagrebu provode se u četiri (1. do 4.) upisna roka:
1. i 2. upisni rok (srpanjski),
3. i 4. upisni rok (rujanski).
1. Upisi u I. godinu studija u 1. upisnom roku provodit će se od 13. do uključivo 17. srpnja
2009. do 12 sati, a u 3. upisnom roku 8. rujna 2009. do 12. sati. Upisi na studij obavljaju se
prema rang-listi izrađenoj na osnovi rezultata postignutih u razredbenom postupku. Ako je na
razredbenom postupku više od pet pristupnika (osim za umjetničko područje) steklo isti
ukupni broj bodova, tada se slijed za upis utvrđuje redom prema sljedećim osnovama:
- stečeni bodovi na razredbenom ispitu,
- stečeni bodovi za uspjeh postignut u srednjoj školi iz predmeta iz kojih se polaže
razredbeni ispit,
- stečeni bodovi za opći uspjeh u srednjoj školi,
- stečeni bodovi za posebne uspjehe.
Arhitektonski fakultet dodatno rangiranje pristupnika unutar istog broja bodova vrši temeljem
rezultata pojedinog testa na razredbenom postupku, tako da prednost donose bodovi ostvareni
na zadatku iz Crtanja, zatim sposobnosti prercepcije prostora, nakon toga Opće kulture i
Matematike.
2. Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti (navedeni u dijelu prijave za razredbeni
postupak, točke 2. i 3.), potvrda o prebivalištu i dvije fotografije (4 cm x 6 cm) za indeks i
matični list.
3. Pristupnik koje ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo
upisa.
4. Pristupnici koji se nisu upisali u 1., odnosno 3. upisnom roku na visoko učilište prvog
izbora (na kojem su polagali razredbeni ispit), mogu se, ako su prošli razredbeni prag, kad je
to navedeno u posebnom dijelu natječaja, u 2., odnosno 4. upisnom roku upisati na visoko
učilište istog ili srodnog znanstveno-nastavnog područja na kojem ima slobodnih mjesta (tj.
nije popunjen broj upisnih mjesta). Prijave za upis u 2. upisnom roku su 20. srpnja, a upisi
21. srpnja 2009. Prijave za 4. upisni rok su 9. rujna, a upisi 10. i 11. rujna 2009. Na
pojedinim visokim učilištima mogući je u 2. i 4. upisnom roku upis studenata i s drugih
znanstveno-nastavnih područja. Prijavi za upis prilaže se potvrda o rezultatima postignutim na
razredbenom postupku koju na posebnom obrascu izdaje visoko učilište na kojem je proveden
razredbeni postupak. Upis se provodi na osnovi redoslijeda na rang-listi izrađenoj prema
kriterijima za upis u 1., odnosno 3. upisnom roku. Detaljni podatci mogu se dobiti na
odgovarajućim visokim učilištima.
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5. Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa koji se uplaćuju na žiro-račun
visokog učilišta.
6. Detaljnije obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavljene su u posebnom dijelu
natječaja
7. U svakom visokom učilištu mogu se dobiti sve obavijesti vezane za upis i obrasci potrebni
za upis.
POSEBNI DIO
U posebnom dijelu ovog natječaja naveden je u tablicama broj upisnih mjesta i pokriće dijela
troška studiranja (u daljnjem tekstu: participacija) za svaki pojedini studij određenog visokog
učilišta i to:
1. ukupan broj studenata, (US)
2. broj redovitih studenata-hrvatskih državljana, (RS)
3. broj redovitih studenata koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja
i športa (bez plaćanja), (B)
4. broj redovitih studenata koji će studirati uz plaćanje participacije
- linearno plaćanje, (L)
5. broj redovitih studenata koji će studirati uz plaćanje najviše participacije
- maksimalna participacija, (M)
6. broj izvanrednih studenata, (IS)
7. broj redovitih studenata-stranih državljana, (S)
8. participacija, (P) i
9. korak za linearno plaćanje, (∆ P)
U srpanjskom upisnom roku visina participacije za svakog studenta utvrditi će se
na dan upisa u skladu s rang-listom.
U rujanskom roku, ako će ostati slobodnih mjesta, studenti će se primati samo na
slobodna mjesta i visina participacije, za svakog studenta, ovisit će o mjestu na rang-listi
slobodne grupacije mjesta.
Ove odredbe primjenjivat će se samo za one fakultete koji od akademske godine
2007./2008. primjenjuju novi sustav participacije.
Za izvanredne studente koji u akademskoj godini 2009./2010. upisuju I. godinu
studija utvrđuje se participacija u maksimalnom iznosu koji je utvrđen za redovite
studente.
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije
utvrđeno), koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju godišnju participaciju
u maksimalnom iznosu kao i redoviti studenti, osim za one sastavnice koje temeljem
posebne odluke Senata odrede viši iznos koji može biti najviše tri puta veći od cijene
redovitog studija.
STUDENTI S INVALIDITETOM
Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu osigurati će individualizirano prilagođen način
polaganja razredbenih ispita za sve kandidate s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba
(uključujući kandidate s oštećenjem vida i sluha, tjelesnom invalidnošću te kroničnim
bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja).
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PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
1. Prirodoslovno-matematički fakultet
MATEMATIČKI ODSJEK
Preddiplomski sudij
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: nastavnički
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
Matematika i fizika; smjer: nastavnički
FIZIČKI I GEOFIZIČKI ODSJEK
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Fizika; smjer nastavnički
Fizika i informatika; smjer nastavnički
Fizika i kemija smjer; nastavnički
Fizika i tehnika smjer; nastavnički
Fizika; smjer istraživački
Preddiplomski studij
Geofizički odsjek / Geofizika -upisi zajedno s Inte. studijem Fizike
GEOGRAFSKI ODSJEK
Preddiplomski studiji
Geografija smjer; istraživački
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Geografija i povijest smjer; nastavnički
GEOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Geologija
BIOLOŠKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Preddiplomski sveučilišni studij Biologija
Preddiplomski sveučilišni studij Molekularna biologija
Preddiplomski sveučilišni studij Znanosti o okolišu
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Biologija i kemija smjer; nastavnički
KEMIJSKI ODSJEK
Preddiplomski studij
Kemija
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
2. Arhitektonski fakultet *
Preddiplomski studij Arhitektura i urbanizam
Preddiplomski studij Dizajn
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva*
Preddiplomski studij elektrotehnike i preddiplomski studij računarstva
4. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
Preddiplomski studij Kemijsko inženjerstvo
Preddiplomski studij Ekoinženjerstvo
Preddiplomski studij Kemija i inženjerstvo materijala
Preddiplomski studij Primijenjena kemija
Neraspoređeno po studijima
5. Fakultet prometnih znanosti
Preddiplomski studij Promet
Preddiplomski studij Inteligentni transportni sustavi i logistika
Preddiplomski studij Aeronautika
6. Fakultet strojarstva i brodogradnje
Preddiplomski studij strojarstva
Preddiplomski studij brodogradnje
Preddiplomski studij zrakoplovstva
7. Geodetski fakultet *
Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike
8. Geotehnički fakultet
Preddiplomski studij geoinženjerstva
9. Građevinski fakultet *
Preddiplomski studij građevinarstva
10. Grafički fakultet
Preddiplomski studij grafičke tehnnologije
11. Metalurški fakultet, Sisak
Preddiplomski sveučilišni studij metalurgije
12. Rudarsko - geološko - naftni fakultet
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VISOKO UČILIŠTE
(odsjek/studij)
b
Preddiplomski studij rudarstva
Preddiplomski studij geološkog inženjerstva
Preddiplomski studij naftnog rudarstva
Tekstilno - tehnološki fakultet *
Preddiplomski studij
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: PMT*,TKME*,OI*
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo: IDTO*
Tekstilni i modni dizajn
Stručni studij: Tekstilna, odjevna i obućarska tehnologija
Tekstilna tehnologija
Odjevna tehnologija
Dizajn obuće
PODRUČJE BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI
Farmaceutsko - biokemijski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicinske biokemije
Medicinski fakultet *
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine* (uvjetno)
Integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine
na engleskom jeziku**
Stomatološki fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij stomatologije
Veterinarski fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine
PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Agronomski fakultet
Preddiplomski studij Agrarna ekonomika
Preddiplomski studij Agroekologija
Preddiplomski studij Animalne znanosti
Preddiplomski studij Biljne znanosti
Preddiplomski studij Ekološka poljoprivreda
Preddiplomski studij Hortikultura
Preddiplomski studij Krajobrazna arhitektura
Preddiplomski studij Poljoprivredna tehnika
Preddiplomski studij Zaštita bilja
Prehrambeno - biotehnološki fakultet
Preddiplomski studij prehrambene tehnologije
Preddiplomski studij biotehnologije
Preddiplomski studij nutricionizma
Šumarski fakultet
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij Šumarstvo
Preddiplomski studij Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
Preddiplomski studij Drvna tehnologija
Stručni studij
Drvna tehnologija (Virovitica)
PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet *
Preddiplomski studij logopedije
Preddiplomski studij socijalne pedagogije
Preddiplomski studij rehabilitacije
Ekonomski fakultet *
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij ekonomije, *
Preddiplomski studij poslovne ekonomije u Zagrebu *
Preddiplomski studij poslovne ekonomije u Koprivnici
Preddiplomski studij poduzetništva u Bjelovaru
Preddiplomski studij poslovne ekonomije na engleskom jeziku (Bachelor
Degree in Business)
Stručni studij
Poslovna ekonomija
Fakultet organizacije i informatike, Varaždin*
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij Poslovni sustavi / Informacijski sustavi*
Zajednički preddiplomski studij FOI i EF - Ekonomika poduzetništva
Stručni studij
Primjena informacijske tehnologije u poslovanju*
Fakultet političkih znanosti
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(2 + 6 + 7)
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(3 + 4 + 5)
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5

6

70
55
55
445

65
50
50
420

3
41
26
26
130

4
24
24
24
255

170
65
110

160
60
100

50
20
30

25
50
25

25
50
25

170
150
20
290
240

160
140
20
240
240

60*

60*

S
7

P

∆P

8

9

0
0
0
35

0
0
0
0

5
5
5
25

7.000 kn 291,70 kn

100
35
50

10
5
20

0
0
0

10
5
10

2.000 kn

18,00 kn

2.000 kn

50,00 kn

10
10
10

15
40
15

0
0
0

0
0
0

0
0
0

80
70
10
190
190
60*

60
50
10
0
0
0

20
20
0
50
50
0

0
0
0
0
0
0

10
10
0
50
0
0

7.000 kn 291,70 kn
7.000 kn 291,70 kn

8.000 kn 160,00 kn
2.000 kn 133,00 kn
2.000 kn

50,00 kn

2.000 kn 266,70 kn
9.240 kn

184.80
924,00 kn

9.240 kn
9.240 kn

50
90
90
130
130

0
85
85
125
125

0
40
40
45
45

0
0
0
59
59

0
45
45
21
21

0
0
0
0
0

50
5
5
5
5

450
35
55
62
60
55
66
25
35
57
190

228
18
28
31
30
28
33
13
18
29
80

147
12
18
20
20
18
22
8
11
18
70

65
5
8
9
9
8
9
4
5
8
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
1
2
1
1
2
0
1
2
10

315

440
35
54
60
59
54
64
25
34
55
180
70*
60*
50*
300

130

110

60

0

15 7.500 kn

105
65
105

100
60
100

50
30
50

30
30
50

20
0
0

0
0
0

5
5
5

40

40

0

0

40

0

0

124
35
42
47
1740

120
35
40
45
1710

30
10
10
10
100

67
23
18
7
23
7
26
9
480 1130

0
0
0
0
0

4
0
2
2
30

1010
200
200

980
200
200

100
0
0

480
0
0

400
200
200

0
0
0

30
0
0

100

100

0

0

100

0

230
860

230
550

0
120

0
140

230
290

0
300

0
10

6.500 kn

310
200

250
200

90
30

110
30

50
140

50
0

10
0

9.500 kn

350
395

100
395

0
60

0
120

100
215

250
0

0
0

9.500 kn

9.240 kn
9.240 kn 154,00 kn

7.500 kn 576,92 kn
7.500 kn 394,74 kn
7.500 kn 357,14 kn
7.500 kn 357,14 kn
7.500 kn 394,74 kn
7.500 kn 326,09 kn
7.500 kn 833,33 kn
7.500 kn 625,00 kn
7.500 kn 394,74 kn
7.500 kn 105,60 kn

250,00 kn

2.000 kn

5.500 kn 289,47 kn
5.500 kn 229,17 kn
5.500 kn 203,70 kn

6.500 kn
6.500 kn
9.000 kn

0 28.000 kn

86,36 kn

9.000 kn 300,00 kn

Red
br.
a

25.

26.

27.

28.

29.

VISOKO UČILIŠTE
(odsjek/studij)
b
Preddiplomski studij politologije
Preddiplomski studij novinarstva
Kineziološki fakultet
Preddiplomski studij kineziologije - studenti
Preddiplomski studij kineziologije - studentice
Pravni fakultet
Integrirani preddiplomski i diplomski pravni studij
Preddiplomski studij socijalnog rada
Učiteljski fakultet
Središnjica Zagreb
Učiteljski studij (903 i 835)
Predškolski odgoj
Podružnica Čakovec
Učiteljski studij (903)
Predškolski odgoj
Podružnica Petrinja
Učiteljski studij (903)
Predškolski odgoj
PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
Filozofski fakultet
Preddiplomski studij
Anglistika - dvopredmetni studij
Antropologija - dvopredmetni studij
Arheologija - dvopredmetni studij
Arheologija - jednopredmetni studij
Češki jezik i književnost - dvopredmetni studij
Etnologija i kulturna antropologija - dvopredmetni studij
Filozofija - dvopredmetni studij
Filozofija - jednopredmetni studij
Fonetika - dvopredmetni studij
Francuski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Germanistika - dvopredmetni studij
Grčki jezik i književnost - dvopredmetni studij
Hungarologija - dvopredmetni studij
Indologija - dvopredmetni studij
Informacijske znanosti - dvopredmetni studij
Informacijske znanosti - jednopredmetni studij
Judaistika - dvopredmetni studij * (nema dopusnicu)
Južnoslavenski jezici i književnost - dvopredmetni studij
Komparativna književnost - dvopredmetni studij
Komparativna književnost - jednopredmetni studij
Kroatistika - dvopredmetni studij
Kroatistika - jednopredmetni studij
Latinski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Lingvistika - dvopredmetni studij
Nederlandistika - dvopredmetni studij
Pedagogija - dvopredmetni studij
Pedagogija - jednopredmetni studij
Poljski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Portugalski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Povijest - dvopredmetni studij
Povijest - jednopredmetni studij
Povijest umjetnosti - dvopredmetni studij
Psihologija - jednopredmetni studij
Rumunjski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Ruski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Slovački jezik i književnost - dvopredmetni studij
Sociologija - dvopredmetni studij
Sociologija - jednopredmetni studij
Španjolski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Švedski jezik i kultura - dvopredmetni studij
Talijanistika - dvopredmetni studij
Talijanistika - jednopredmetni studij
Turkologija - dvopredmetni studij
Ukrajinski jezik i književnost - dvopredmetni studij
Neraspoređeno po studijima
Hrvatski studiji
Preddiplomski studij filozofije
Preddiplomski studij komunikologije
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(2 + 6 + 7)

RS
(3 + 4 + 5)

1

2

B

L

M

IS

S

6

7

P
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8
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185
210
255
168
87
960
800
160
570

185
210
250
165
85
720
600
120
370

3
30
30
75
50
25
250
200
50
160

4
60
60
140
92
48
330
280
50
165

5
95
120
35
23
12
140
120
20
45

0
0
0
0
0
240
200
40
200

0
0
5
3
2
0
0
0
0

128
172

128
82

55
37

63
38

10
7

0
90

0
0

6.000 kn

38,20 kn

6.000 kn

38,20 kn

70
80

70
20

34
5

28
9

8
6

0
60

0
0

6.000 kn

38,20 kn

6.000 kn

38,20 kn

45
75

45
25

19
10

18
9

8
6

0
50

0
0

6.000 kn

38,20 kn

6.000 kn

38,20 kn

1167

1067

564

0

503

0

100

6.000 kn

60
10
14
10
15
24
20
40
18
30
40
7
15
30
30
30

60
10
14
10
15
24
20
40
18
30
40
7
15
30
30
30

30
5
7
5
8
12
10
20
9
15
20
5
8
20
15
15

0
30
0
5
0
7
0
5
0
7
0
12
0
10
0
20
0
9
0
15
0
20
0
2
0
7
0
10
0
15
0
15
0 4*
0
15
0
7
0
3
0
20
0
20
0
5
0
11
0
7
0
10
0
15
0
7
0
7
0
5
0
20
0
15
0
42
0
4
0
10
0
5
0
5
0
10
0
10
0
7
0
35
0
5
0
8
0
6
0
0
0 140
0
10
0
30

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0

10*

10*
30
22
8
40
40
15
22
15
20
30
15
15
10
40
30
85
8
20
10
20
35
20
15
70
10
17
12
100
380
40
60

6*
30
22
8
40
40
15
22
15
20
30
15
15
10
40
30
85
8
20
10
20
35
20
15
70
10
17
12
0
370
40
60

15
15
5
20
20
10
11
8
10
15
8
8
5
20
15
43
4
10
5
15
25
10
8
35
5
9
6
0
230
30
30

5.500 kn 91,66 kn
5.500 kn 91,66 kn
7.370 kn

79,25 kn

7.370 kn 150,41 kn
7.800 kn

27,85 kn

7.800 kn 156,00 kn
6.000 kn

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0 5.500 kn
0 5.500 kn
0 5.500 kn
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br.

VISOKO UČILIŠTE
(odsjek/studij)

a

b
Preddiplomski studij kroatologije
Preddiplomski studij povijesti
Preddiplomski studij psihologije
Preddiplomski studij sociologije
Preddiplomski studij filozofije i religijske kulture (FFDI)
Preddiplomski studij filozofije i latinskog jezika (FFDI)
Preddiplomski studij filozofije (jednopredmetni) (FFDI)
30. Katolički bogoslovni fakultet
Preddiplomski studij
Institut za crkvenu glazbu "Albe Vidaković"
Integrirani preddiplomski i diplomski studiji
Filozofsko-teološki studij
Religiozna pedagogija i katehetika
Teologija u Rijeci (filozofsko-teološki program)
Stručni studij
Institut za teološku kulturu
UMJETNIČKO PODRUČJE
31. Akademija dramske umjetnosti
Preddiplomski studij glume
Preddiplomski studij kazališne režije i radiofonije
Prediplomski studij dramaturgije
Prediplomski studij filmske i televizijske režije
Prediplomski studij snimanja
Prediplomski studij montaže
Prediplomski studij produkcije
32. Akademija likovnih umjetnosti
Preddiplomski studij
Preddiplomski studij Slikarstvo
Preddiplomski studij Grafika
Preddiplomski studij Kiparstvo
Preddiplomski studij Likovna kultura
Preddiplomski studij Animirani film i novi mediji
Integrirani preddiplomski i diplomski studij
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Restauriranje i konzerviranje
umjetnina, smjer slikarstvo
Integrirani preddiplomski i diplomski studij Restauriranje i konzerviranje
umjetnina, smjer kiparstvo
33. Muzička akademija
Preddiplomski studij Kompozicija s teorijom
Preddiplomski studij Muzikologija
Preddiplomski studij Muzikologija dvopredmetno
Preddiplomski studij Dirigiranje
Preddiplomski studij Zborsko dirigiranje
Preddiplomski studij Udaraljke
Preddiplomski studij Harfa
Preddiplomski studij Pjevanje
Preddiplomski studij Klavir
Preddiplomski studij Čembalo
Preddiplomski studij Orgulje
Preddiplomski studij Violina
Preddiplomski studij Viola
Preddiplomski studij Violončelo
Preddiplomski studij Kontrabas
Preddiplomski studij Gitara
Preddiplomski studij Flauta
Preddiplomski studij Oboa
Preddiplomski studij Klarinet
Preddiplomski studij Fagot
Preddiplomski studij Saksofon
Preddiplomski studij Rog
Preddiplomski studij Truba
Preddiplomski studij Trombon
Preddiplomski studij Tuba
Preddiplomski studij Glazbena pedagogija
Preddiplomski studij Glazbena kultura dvopredmetno
Neraspoređeno po studijima
PODRUČNI ODSJEK RIJEKA
Preddiplomski studij Pjevanje
Preddiplomski studij Klavir
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40
50
50
40
70
20
10
265

40
50
50
40
60
20
10
265

3
30
30
20
30
40
15
5
100

0
0
0
0
0
0
0
110

5
10
20
30
10
20
5
5
55

15

15

6

7

100
60
45

100
60
45

39
23
16

45

45

48
13
4
6
5
9
5
6
72

P
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8

9

0
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

0

5.500 kn

43
24
17

18
13
12

0
0
0

0
0
0

5.500 kn

16

19

10

0

0

5.500 kn

45
12
3
6
5
8
5
6
62

45
12
3
6
5
8
5
6
46

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
0
0
1
0
0
10

9.240 kn

14
10
10
16
10

12
8
8
16
8

8
6
6
12
6

0
0
0
0
0

4
2
2
4
2

0
0
0
0
0

2
2
2
0
2

6

5

4

0

1

0

1

6
136
9
5
8
2
1
2
2
8
16
2
3
12
7
4
2
3
3
2
3
1
1
4
2
2
1
10
7
7
0
2
4

5
129
9
5
8
2
1
2
2
8
16
2
3
12
7
4
2
3
3
2
3
1
1
4
2
2
1
10
7
0
0
2
4

4
94
7
4
6
2
1
1
1
5
11
1
2
10
5
3
2
2
2
1
2
1
1
3
2
2
1
7
5
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
35
2
1
2
0
0
1
1
3
5
1
1
2
2
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
0
0
3
2
0
0
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0

5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn
5.500 kn

5.500 kn
5.500 kn

9.240 kn

9.240 kn

50,00 kn
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VISOKO UČILIŠTE
(odsjek/studij)
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Preddiplomski studij Gitara

UKUPNO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
UKUPNO SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
LEGENDA:
US- ukupni broj studenata
RS - broj redovitih studenata, bez stranaca
B- broj studenata bez plaćanja
L- broj studenata s linearnim plaćanjem
M - broj studentata s maksimalnim plaćanjem
IS - izvanredni studenti
S - broj stranih studenata

2. Arhitektonski fakultet - strani državljani plaćaju dvostruku maksimalnu
participaciju.
3. Fakultet elektrotehnike i računarstva - svaki ponovno upisani ECTS
dodatno se naplaćuje 250 kn. Strani državljani plaćaju maksimalnu
participaciju od 7.370 kn
7. Geodetski fakultet - na preddiplomskom studiju studenti strani državljani
plaćaju 3 x veći iznos od maksimalnog iznosa participacije koju plaćaju
studenti hrvatski državljani.
Ukoliko se ne popuni upisna kvota za studente strane državljane (5
studenata) ista će biti popunjena sa studentima hrvatskim državljanima
koji će plaćati maksimalnu participaciju od 7.200 kn
9.
Građevinski fakultet- Preddiplomski studij građevinarstva - redoviti
studenti strani državljani plaćaju participaciju u trostrukom iznosu od
maksimalne participacije redovitih studenata. Ukoliko se ne popuni upisna
kvota za strance (15 studenata) ista će biti popunjena sa studentima
hrvatskim državljanima koji plaćaju maksimalnu participaciju od 7.100 kn.
12.
Rudarsko - geološko - naftni fakultet - za strane studente predviđena je
školarina u iznosu od 14.000 kn za sve preddiplomske studije
13. Tekstilno tehnološki fakultet: legenda:
PMT- projektiranje i menadžment tekstila
TKME - tekstilna kemija, materijali i ekologija
OI - odjevno inženjerstvo
IDTO - industrijski dizajn tekstila i odjeće
15.
Medicinski fakultet - na integriranom preddiplomskom i diplomskom
studiju medicine na hrvatskom jeziku u ukupnom broju redovitih studenata
koji ne plaćaju participaciju u troškovima studija (190) predviđeno je 10
mjesta za posebne potrebe.
* Uz uvjet osiguranja prostornih i materijalnih uvjeta te stipendiranja
studenata bit će osigurano još 60 mjesta za upis na studij medicine na
hrvatskom jeziku.
** Na integrirani studij medicine na engleskom jeziku upisuje se 50 stranih
državljana ili hrvatski državljani koji sami plaćaju studij
21. Edukacijsko - rehabilitacijski fakultet - studenti čija obitelj ostvaruje
pravo na dječji doplatak prve cenzusne grupe oslobađaju se od plaćanja
participacije
22. Ekonomski fakultet - studenti strani državljani plaćaju studij u iznosu od
16.500 kn
23. Fakultet organizacije i informatike - participacija za izvanredne studente
za preddiplomski studij Poslovni sustavi iznosi 7.000 kn.
Participacija za stručni studij Primjena informacijske tehnologije u
poslovanju za izvanredne studente iznosi 5.700 kn
28. Filozofski fakultet - studij Judaistike - dvopredmetni studij još nema
dopusnicu, ukoliko je dobiju do trenutka upisa studenti će se moći upisivati
u broju predviđenom za taj studij
32. Akademija likovnih umjetnosti - visina studentske participacije za strane
studente ista je kao i za državljane RH, tj. 9.240 kn
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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 1)
1. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Horvatovac 102a, tel.: 01/4606-000, 01/4606-010,
Žiro-računi:
Biološki odsjek- 2360000-1101522208, šifra: 88, poziv na broj: 05 4020-300
Fizički i Geofizički odsjek- 2360000-1101522208, šifra: 88,poziv na broj: 05 402-100
Geografski odsjek- 2360000-1101522208, šifra: 88, poziv na broj: 05 4020-500
Geološki odsjek- 2360000-1101522208, šifra: 88, poziv na broj: 05 4020-400
Kemijski odsjek- 2360000-1101522208, šifra: 88, poziv na broj: 05 4020-200
Matematički odsjek- 2360000-1101522722, poziv na broj: 12
1. Uvjeti upisa
Završena četverogodišnja srednja škola sa završnim ispitom.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se, za preddiplomske odnosno integrirane preddiplomske i diplomske studije, primaju:
od 29. lipnja do 03. srpnja 2009. za I. srpanjski rok te od 26. do 28. kolovoza 2009. za II.
rujanski rok, u studentskim uredima na sljedećim adresama:
1. Biološki odsjek: Rooseveltov trg 6, tel. 01/4877-737,
e-mail: referada@biol.pmf.hr
2. Fizički i Geofizički odsjek: Bijenička cesta 32, tel. 01/4680-033, 460-5518,
e-mail: referada@phy.hr, URL: http://www.phy.hr
3. Geografski odsjek: Marulićev trg 19/II, tel. 01/4895-460,
e-mail: referada@geog.pmf.hr
4. Geološki odsjek i Kemijski odsjek: Horvatovac 102a, tel. 01/4606-035,
e-mail: referada@dekanat.pmf.hr
5. Matematički odsjek: Bijenička cesta 30, tel. 01/4605-703, 4680-328,
e-mail: referada@math.hr, URL: http://www.math.hr,
Upisni rokovi i prijave za upisne rokove:
1. upisni rok: od 13. do 17. srpnja 2009.
2. upisni rok: 21. srpnja 2009. Prijave za upisni rok se primaju 20 srpnja 2009.
3. upisni rok: utorak 8. rujna 2009.
4. upisni rok: 10. i 11. rujna 2009. Prijave za upisni rok se primaju 9. rujna 2009.
3. Razredbeni postupak:
Razredbenim postupkom na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu pristupnik može ukupno
steći najviše 1000 bodova:
a) vrednovanjem uspjeha iz srednje škole najviše 260 bodova. Ocjene općeg uspjeha
četverogodišnje srednje škole i završnog ispita donose sljedeće bodove: izvrstan 52, vrlo
dobar 42, dobar 15, te dovoljan 5 bodova;
b) provjerom znanja na razredbenom postupku do 660 bodova;
c) na osnovi posebnih uspjeha najviše 80 bodova.
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Razredbeni se ispit polaže po gimnazijskom programu, ovisno o studiju odnosno stručnim
nazivima:
Sveučilišni studij/stručni naziv

Predmeti iz kojih se provjerava
znanje na razredbenom ispitu

1. BIOLOGIJA
- molekularna biologija, preddiplomski studij:
- biologija, preddiplomski studij:
- biologija-kemija, nastavnički integrirani 5-godišnji:
- znanosti o okolišu (Biološki, Geografski
i Geološki odsjek), preddiplomski studij:
2. FIZIKA
- fizika, istraživački integrirani 5-godišnji:
- fizika i informatika, nastavnički integrirani 5-godišnji:
- fizika i tehnika, nastavnički integrirani 5-godišnji:
- fizika i kemija, nastavnički integrirani 5-godišnji:
- fizika, nastavnički integrirani 5-godišnji:

biologija, kemija i fizika
biologija, kemija i fizika
biologija, kemija i fizika
biologija, kemija i fizika
matematika i fizika
matematika i fizika
matematika i fizika
matematika, fizika kemija
matematika i fizika

3. GEOGRAFIJA
- geografija, istraživački preddiplomski studij:
geografija i matematika
- geografija-povijest, nastavnički integrirani 5-godišnji: geografija i matematika
4. GEOLOGIJA
- geologija, preddiplomski studij:

matematika i fizika

5. KEMIJA
- kemija, preddiplomski studij:

kemija i matematika

6. MATEMATIKA
- matematika, preddiplomski studij:
- matematika, nastavnički preddiplomski studij:
- matematika i fizika, nastavnički integrirani 5-god.:

matematika, fizika i informatika
matematika, fizika i informatika
matematika, fizika i informatika

Posebnim uspjesima smatraju se:
A. znanje triju stranih jezika iz grupe engleski, francuski, njemački, talijanski, španjolski i
ruski donosi 20 bodova (provjera znanja na Filozofskom fakultetu za jezike koji se nisu
učili u srednjoj školi tijekom četiri godine);
B. još jedna završena srednja škola donosi 20 bodova;
C. prethodne godine prijeđen razredbeni prag na PMF-u donosi 20 bodova (ovaj uvjet se ne
odnosi na studije matematike);
D. status sportaša I. ili II. kategorije uz potvrdu Hrvatskog olimpijskog odbora donosi 20
bodova;
E. jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima znanja ili sudjelovanje na
međunarodnoj olimpijadi iz predmeta koji nije uključen u razredbeni ispit (osim na
Geografskom odsjeku), a na Matematičkom odsjeku i sudjelovanje na državnom
natjecanju iz matematike - varijanta B, te na državnoj smotri ili predstavljanju radova iz
informatike ili fizike, te na Kemijskom odsjeku sudjelovanje na državnom Grand Prix
Chimique Republike Hrvatske, na državnim natjecanjima strukovnih škola Republike
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Hrvatske iz kemije te na državnom natjecanju Republike Hrvatske iz matematike varijanta B, donosi 20 bodova;
F. pri upisu studija na Fizičkom i Geofizičkom odsjeku sudjelovanje na državnom
natjecanju Republike Hrvatske u rješavanju zadataka iz matematike – varijanta A, fizike,
informatike ili astronomije, kao i osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju Republike
Hrvatske u rješavanju zadataka iz matematike – varijanta B donosi 50 bodova;
sudjelovanje na državnom natjecanju Republike Hrvatske u rješavanju zadataka iz
matematike - varijanta B, kao i prezentaciji radova iz fizike, informatike ili astronomije
donosi 30 bodova;
G. pri upisu studija na Biološkom odsjeku drugo mjesto na državnom natjecanju i smotri iz
predmeta iz kojih se polaže razredbeni ispit donosi 70, treće 50 bodova, a sudjelovanje na
državnom natjecanju i smotri iz predmeta iz kojih se polaže razredbeni ispit 20 bodova;
H. pri upisu studija na Geografskom odsjeku sudjelovanje na državnom natjecanju iz
geografije, te jedno od prva tri mjesta iz natjecanja u znanju iz matematike i povijesti u
pojedinačnoj kategoriji donosi 30 bodova. Ostala natjecanja ili sudjelovanja na
olimpijadama, smotrama i sl. ne boduju se.
Pristupnik može biti oslobođen provjere znanja na razredbenom postupku ako
ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
- pri upisu studija na Matematičkom odsjeku:
A. ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvario pravo na sudjelovanje na državnom
natjecanju Republike Hrvatske iz matematike – varijanta A, fizike ili informatike, ili ako
je osvojio prvo mjesto na državnom natjecanju iz matematike - varijanta B. Natjecanjem
se smatra natjecanje u rješavanju zadataka koje učenici prvi puta vide na samom
natjecanju, a ne državna smotra ili prezentacija radova;
B. ako je u svim razredima srednjoškolskog obrazovanja imao ocjenu izvrstan iz matematike
unutar gimnazijskog profila ili stručnog profila koji u zbroju kroz sve četiri godine
školovanja ima najmanje 14 sati matematike tjedno (npr. 4+4+3+3) i ako pristupnika
oslobođenih testa provjere znanja nema više od 50% nepopunjenih mjesta bez plaćanja
participacije za odgovarajući studij. Ako je pristupnik u istoj školskoj godini imao više
različitih matematika, kao ocjena iz matematike uzima se najbolja od tih ocjena.
Ako pristupnika iz skupine (A) i (B) zajedno ima više od 50% nepopunjenih mjesta bez
plaćanja participacije, pristupnici iz skupine (B) neće biti oslobođeni testa provjere
znanja!
- pri upisu studija na Fizičkom i Geofizičkom odsjeku:
A. ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom
natjecanju iz fizike ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz fizike.
- pri upisu studija na Geološkom i Kemijskom odsjeku
A. ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao na državnom natjecanju
Republike Hrvatske ili međunarodnoj olimpijadi barem iz jednog od predmeta za koji se
provodi test provjere znanja (za matematiku to je varijanta A).
B. ako ima svjedodžbu međunarodne mature (International Baccalaureate Diploma) s
najmanje 34 boda i ocjenu 6 na visokoj razini (Higher Level) iz barem jednog predmeta iz
kojeg se provjerava znanje na razredbenom ispitu.
C. ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio prvo ili drugo mjesto na državnom
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Grand Prix Chimique Republike Hrvatske (vrijedi samo za Kemijski odsjek)
- pri upisu studija na Geografskom odsjeku:
A. ako je osvojio jedno od prva tri mjesto na državnom natjecanju iz geografije u kategoriji
srednjih škola.
- pri upisu studija na Biološkom odsjeku:
A. ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao na međunarodnom natjecanju iz
barem jednog od predmeta iz kojih se polaže razredbeni ispit, odnosno ako je osvojio prvo
mjesto (nagradu) na državnom natjecanju i smotri iz barem jednog od predmeta iz kojih se
polaže razredbeni ispit. Ukoliko ovakvih pristupnika bude više od 20, provest će se
njihova selekcija na temelju ocjena općeg uspjeha kao i ocjena iz biologije, kemije i fizike
tijekom četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja. Na temelju te selekcije na svaki
smjer izravno može biti upisano maksimalno pet pristupnika (ukupno 20 pristupnika).
Ostali pristupnici moraju pristupiti testu provjere znanja.
Pristupnici oslobođeni testa provjere znanja upisuju se na vrh rang-liste abecednim redom
prezimena najprije iz skupine A., zatim redom iz skupina B. i C. Ostali pristupnici, osim na
Biologiji, upisuju se na rang-listu prema ukupnom broju bodova koje su skupili za studijski
program za koji su se prijavili. Na Biologiji rang-lista pristupnika za upis izrađuje se na
sljedeći način: na vrh rang-liste upisuju se najprije pristupnici iz skupine A (maksimalno 20,
na temelju navedene selekcije za izravan upis), zatim prvih 10% pristupnika na temelju
provjere znanja na razredbenom postupku, a preostala mjesta popunjavaju se na temelju liste
ukupno stečenih bodova.
Ako ostane slobodnih mjesta, na ta mjesta mogu se prijaviti pristupnici koji su prešli
razredbeni prag na testu provjere znanja srodnih studijskih programa, prema odluci odsječkog
vijeća.
4. Razredbeni ispit:
Razredbeni ispit u I. srpanjskom roku održat će se:
• Biologija,
utorak, 7. srpnja 2009. u 9 sati
• Geologija,
utorak, 7. srpnja 2009. u 9 sati
• Geografija,
srijeda, 8. srpnja 2009. u 9 sati
• Fizika i Geofizika
četvrtak, 9. srpnja 2009. u 9 sati
• Matematika,
četvrtak, 9. srpnja 2009. u 9 sati
• Kemija,
petak, 10. srpnja 2009. u 9 sati
Razredbeni ispit u II. rujanskom roku održat će se, ovisno o broju preostalih slobodnih
mjesta:
• Geologija
srijeda, 2. rujna 2009. u 9 sati
• Biologija
srijeda, 2. rujna 2007. u 9 sati
• Matematika
četvrtak, 3. rujna 2009. u 9 sati
• Fizika i Geofizika
četvrtak, 3. rujna 2009. u 9 sati
• Kemija
petak, 4. rujna 2009. u 9 sati
5. Upisi
Upisi se obavljaju nakon objave rang-lista u rokovima navedenim u općem dijelu ovog
natječaja.
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6. Obavijesti
Pristupnik koji na ispitu /testu/ na Geografskom odsjeku ostvari manje od 25% maksimalnog
broja bodova za svaki od predmeta, na ostalim odsjecima ostvari manje od 15%, maksimalnog
broja bodova za svaki od predmeta, odnosno na Geološkom odsjeku manje od 15%
maksimalnog broja bodova za oba predmeta zajedno, a na Matematičkom odsjeku za sva tri
predmeta zajedno, isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.
Ako ostane slobodnih mjesta, na ta mjesta mogu se prijaviti pristupnici koji su prešli
razredbeni prag na testu provjere znanja srodnih studijskih programa unutar i izvan
Fakulteta i to:
- na kemiju s: Biološkog odsjeka PMF-a, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Fakulteta
kemijskog inženjerstva i tehnologije i Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta,
- na matematiku, fiziku i geofiziku s: Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta
strojarstva i brodogradnje, Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta, te na
nastavni studij fizike i kemije s: Medicinskog fakulteta, Farmaceutsko-biokemijskog
fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije,
- na geologiju s: Biološkog i Geografskog odsjeka PMF-a, Rudarsko-geološko-naftnog
fakulteta, Fakulteta elektrotehnike i računarstva, Fakulteta strojarstva i brodogradnje,
Građevinskog fakulteta i Arhitektonskog fakulteta.
Pristupnici koji se ne upišu do roka kojega odredi Povjerenstvo za razredbeni postupak gube
pravo na upis, a to pravo stječu pristupnici koji slijede na rang listi, ako su prešli razredbeni
prag, sve dok se ne popuni upisna kvota ili ne istekne rok upisa.
Detalji o razredbenom postupku na pojedinim studijskim profilima te primjeri zadataka
razredbenih ispita iz prethodnih godina s preporučenom literaturom za pripremanje
razredbenih ispita mogu se nabaviti u Uredima za studente Prirodoslovno-matematičkog
fakulteta, u skriptarnici Matematičkog odsjeka ili na internetskim stranicama PMF-a
(www.pmf.hr) odnosno njegovih Odsjeka.

9

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 2-13)
A) Zajednički dio
1. Uvjeti upisa
Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici koji su završili četvorogodišnje srednje
obrazovanje.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za upis u srpanjskom razredbenom roku primaju se do petka, 3. srpnja 2009., a za
rujanski razredbeni rok do ponedjeljka, 31. kolovoza 2009.
3. Razredbeni postupak
Na visokim učilištima grupacije tehničkih znanosti razredbeni se postupak temelji:
-na vrednovanju uspjeha iz srednje škole,
-na pismenoj provjeri znanja na razredbenom postupku,
-na provjeri posebnih sposobnosti - po odluci pojedinog visokog učilišta.
Pristupnik koji je zadovoljio na pismenom dijelu razredbenog postupka, provedenom na bilo
kojem visokom učilištu ove grupacije, stječe pravo upisa na sva visoka učilišta ove grupacije
na kojima ima slobodnih mjesta, u slučaju da se ne želi ili ne može upisati na visoko učilište
na kojem je pristupio razredbenom postupku, s iznimkom visokih učilišta koja osim pismene
provjere znanja provode i provjeru posebnih sposobnosti. U tom slučaju, međutim, pristupnici
koji su zadovoljili na pismenom ispitu znanja na drugim visokim učilištima grupacije mogu
pristupiti provjeri posebnih sposobnosti na visokim učilištima koja ih provode i na taj način
ostvariti mogućnost upisa i na ta visoka učilišta.
Na razredbenom postupku pristupnik može postići najviše 1000 bodova, i to:
- 400 bodova na osnovi uspjeha u srednjoj školi,
- 600 bodova na osnovi provjere znanja.
Na Arhitektonskom i Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu na studiju Tekstilni i
modni dizajn, raspodjela bodova je sljedeća:
- 200 bodova na osnovi uspjeha u srednjoj školi,
- 800 bodova na osnovi provjere znanja, sposobnosti i uspjeha na razredbenom
postupku.
Način bodovanja uspjeha u srednjoj školi određuje svako visoko učilište.
4. Razredbeni ispit
Pismeni dio razredbenog postupka održat će se na svim visokim učilištima grupacije istog
dana i sata, i to:
- u srpanjskom roku 8. srpnja 2009. u 9 sati, (na RGN-u u četvrtak, 9. 7. 2009. u 11 sati)
- u rujanskom roku 2. rujna 2009. u 9 sati , (na RGN-u u četvrtak, 3. 9. 2009. u 11 sati)
Visoka učilišta
(studij/stručni naziv)
Arhitektonski fakultet
Preddiplomski studij arhitekture i urbanizma
Preddiplomski studij dizajna

Predmeti iz kojih se provjerava
znanje na razredbenom ispitu:
matematika, fizika
(vidjeti posebni dio natječaja)
matematika
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(vidjeti posebni dio natječaja)
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Preddiplomski studij elektrotehnike
i informacijske tehnologije
Preddiplomski studij računarstva

matematika, fizika

Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije matematika, kemija
Preddiplomski studij kemijskog inženjerstva
Preddiplomski studij kemije i inženjerstva materijala
Preddiplomski studij ekoinženjerstva
Preddiplomski studij primjenjene kemije
Fakultet prometnih znanosti
Preddiplomski studij prometa
Preddiplomski studij inteligentni transportni
sustavi i logistika
Preddiplomski studij aeronautike

matematika, fizika
matematika, fizika
matematika, fizika, engleski jezik

Fakultet strojarstva i brodogradnje
Preddiplomski studij strojarstva
Preddiplomski studij brodogradnje
Preddiplomski studij zrakoplovstva

matematika, fizika

Geodetski fakultet
Preddiplomski studij geodezije i geoinformatike

matematika, fizika, informatika

Geotehnički fakultet
Preddiplomski studij geoinženjerstva

matematika, fizika

Građevinski fakultet
Preddiplomski studij građevinarstva

matematika, fizika

Grafički fakultet
Preddiplomski studij grafičke tehnologije

matematika, kemija
(vidjeti posebni dio natječaja)

Metalurški fakultet
Preddiplomski studij metalurgije

matematika, kemija
(vidjeti posebni dio natječaja)

Rudarsko-geološko-naftni fakultet
Preddiplomski studij rudarstva
Preddiplomski studij naftnog rudarstva
Preddiplomski studij geološkog inženjerstva

matematika, fizika
(vidjeti posebni dio natječaja)

Tekstilno-tehnološki fakultet
Preddiplomski studij Tekstilne tehnologije i
inženjerstva:
Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Odjevno inženjerstvo

matematika i kemija ili fizika
matematika i kemija ili fizika
matematika i kemija ili fizika
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Industrijski dizajn tekstila i odjeće

matematika i kemija ili fizika
i likovno izražavanje
Preddiplomski studij Tekstilnog i modnog dizajna likovno izražavanje i kreativnost
(vidjeti posebni dio natječaja)
Stručni studij Tekstilne, odjevne i
obućarske tehnologije:
Odjevna tehnologija
matematika i kemija ili fizika
Tekstilna tehnologija
matematika i kemija ili fizika
Dizajn obuće
likovno izražavanje i kreativnost
(vidjeti posebni dio natječaja)
Provjerava se znanje iz gradiva koje se predaje u srednjoj školi u Republici Hrvatskoj.
Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na
državnim natjecanjima, koja se provode pod nadzorom visokih učilišta odnosno državne
stručne organizacije (alternativno, u trećem ili četvrtom razredu jednu od prve tri nagrade, ili
je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi) iz područja važnog za studij na visokom učilištu,
oslobađa se provjere znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje mu se 600 bodova.
Razredbeni prag predstavlja najmanji broj bodova koji pristupnik mora postići na provjeri
znanja da bi zadovoljio na razredbenom postupku i natjecao se za upis na studij. Razredbeni
prag za sveučilišne studije je 135 bodova, a za stručne studije je 120 bodova, osim za
Arhitektonski fakultet i Tekstilno-tehnološki fakultet studij Tekstilnog i modnog dizajna
i za modul Dizajn obuće na stručnom studiju Tekstilne odjevne i obućarske tehnologije,
gdje je razredbeni prag 400 bodova, te za Studij dizajna kako je definirano u posebnom
dijelu.
5. Upisi
Na temelju uspjeha na razredbenom postupku utvrđuje se rang-lista prema kojoj će se
upisivati pristupnici. 10% broja mjesta za upis na redoviti studij uz potporu nadležnog
Ministarstva, prema raspisu natječaja, popunjavat će se prema uspjehu na provjeri znanja. Po
toj će se osnovi rang-lista popunjavati samo pristupnicima koji su završni ispit položili šk.
god. 2008./2009.
Upis se smatra završenim kada se, poštujući broj mjesta od 10% , redoslijed na rang-listi i
mogućnost upisa pristupnika sa svih visokih učilišta grupacije upiše onoliko pristupnika
koliko je predviđeno odlukom o upisu za pojedino visoko učilište. Ako pritom upis na nekom
visokom učilištu nije završen, provodi se novi razredbeni postupak u rujanskom roku koji je
potpuno analogan razredbenom postupku u srpanjskom roku. Za upis u rujanskom
razredbenom roku mogu se prijaviti i pristupnici koji su zadovoljili na razredbenom postupku
na jednom od visokih učilišta te grupacije u srpanjskom roku i ne moraju ponovno prolaziti
razredbeni postupak već im se priznaje prijašnji rezultat. Pristupnicima iz grupacije koji žele
ponovno proći razredbeni postupak u rujanskom roku računat će se rezultat postignut u tom
roku, bez obzira na rezultat iz srpanjskog roka.
6. Obavijesti
Detaljne obavijesti o razredbenom postupku, bodovanju uspjeha u srednjoj školi, literaturi za
pripremu razredbenih ispita, provedbi razredbenih ispita (služenje pomagalima), o uvjetima za
upis, te o programu i studiju pristupnici mogu dobiti na adresi odgovarajućeg visokog učilišta,
kao i na web stranicama.
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B) Posebni dio
2. ARHITEKTONSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Kačićeva 26
2.1. PREDDIPLOMSKI STUDIJ ARHITEKTURE I URBANIZMA
tel. 01/46 39 253, fax 01/4828-079
Upis u I. godinu preddiplomskog STUDIJA ARHITEKTURE I URBANIZMA akad. god. 2009./10. - obavit će se na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, Kačićeva
26.
Studij mogu upisati osobe sa završenom gimnazijom, odnosno četverogodišnjom
školom arhitektonskog ili građevinskog smjera.
Pristupnici koji nemaju završenu odgovarajuću srednju školu, dužni su do kraja I.
semestra položiti diferencijalne ispite prema posebnom rješenju.
Troškovi razredbenog postupka na Arhitektonskom fakultetu iznose 450,00 kuna,
uplaćuju se na žiro račun Fakulteta: 2360000-1101225521 s naznakom “za razredbeni
postupak”.
Prijave za upis podnose se na posebnoj tiskanici Fakulteta i predaju se ili šalju poštom
na adresu Fakulteta.
Pristupnik koji je u tijeku srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta
na državnim natjecanjima koja se provode pod nadzorom visokog učilišta odnosno
državne stručne organizacije iz predmeta iz kojih se polažu testovi na razredbenom
postupku, oslobađa se provjere znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje mu se 200
bodova.
Rezultati testa iz matematike i fizike polaganog na drugom fakultetu priznat će se kao
da je test polagan na Arhitektonskom fakultetu.
U sklopu razredbenog postupka na Arhitektonskom fakultetu neće se uvažavati pravo
izravnog upisa na temelju odličnog uspjeha ostvareno na bilo kom fakultetu. Takvi
pristupnici dužni su na Arhitektonskom fakultetu polagati i test iz matematike i fizike.
Rezultati testa matematike polaganog u sklopu razredbenog postupka na Studiju dizajna
neće se uvažavati.
Razredbeni ispit održat će se:
I. rok (srpanjski)
Matematika i fizika
Sposobnost grafičkog i likovnog izražavanja
Opća kultura
Sposobnost percepcije prostora
II. rok (rujanski)
Matematika i fizika
Sposobnost grafičkog i likovnog izražavanja
Opća kultura
Sposobnost percepcije prostora

08.07.2009. u 9,00
08.07.2009. u 17,00
09.07.2009. u 9,00
09.07.2009. u 11,00
02.09.2009. u 9,00
02.09.2009. u 11,00
03.09.2009. u 9,00
03.09.2009. u 11,00

Rang lista pristupnika i raspored upisa objaviti će se na Fakultetu. Pristupnik koji se na
dan upisa ne javi na upis, gubi to pravo.
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Sve iscrpne i detaljne upute vezane za razredbeni postupak na Arhitektonskom fakultetu
objavljene su na oglasnoj ploči Fakulteta, te na WEB stranici
www.arhitekt.hr/upisi2009.
Pozivaju se svi zainteresirani pristupnici da pomno prouče ove upute jer se one smatraju
sastavnim dijelom ovog natječaja.
2. 2. PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA
Tel. 01/ 46 39 201; 48 48 560; fax. 48 28 079
Uz dokumente navedene u općem dijelu, pristupnik prilaže i dokaz o uplati troškova
razredbenog postupka u iznosu od 450,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro-račun:
2360000-1400128241 s naznakom „za razredbeni postupak – dizajn“.
Prijave za upis podnose se na posebnoj tiskanici Studija dizajna.
Izbor pristupnika za upis na Studij dizajna obavljat će se putem razredbenog postupka,
kojem se podvrgavaju svi pristupnici.
Razredbeni postupak se zasniva na provjeri znanja, sposobnosti i sklonosti za Studij
dizajna i odvijat će se kroz tri selekcije:
1. Prezentacijska mapa
Uvidom u prezentacijske mape Stručno povjerenstvo odabire kandidate koji mogu
pristupiti drugom krugu.
2. Testovi i zadaci
Ocjenom rezultata testova i rješavanja zadataka vizualnog mišljenja i izražavanja
Stručno povjerenstvo odabire kandidate koji mogu pristupiti trećem krugu.
3. Intervju
Ocjenu intervjua s kandidatom daje odgovarajuće povjerenstvo.
Na osnovu zbroja ocjena drugog i trećeg kruga, načiniti će se konačna rang lista
pristupnika.
Prilikom razredbenog postupka pristupnik može osvojiti maksimalno 1000 bodova i
to:
- test opće kulture do 150 bodova (prag 80)
-

4 zadatka provjere vizualnog izražavanja i mišljenja 500 bodova (prag 200
bodova)
intervju do 150 bodova (prag 80)

- srednja škola do 200 bodova
Vrednovanje uspjeha u prethodnom obrazovanju utvrđuje se prema prosječnom
općem uspjehu pristupnika prema svjedodžbama svih razreda srednje škole,
uključivo i završnu svjedodžbu.
Zaprimanje prezentacijskih mapa i dokumenata odvijat će se 01. i 02. srpnja 2009.
od 9 do 12 sati u prostorijama Studija dizajna, Frankopanska 12.
Lista kandidata koji su zadovoljili kriterije Stručnog povjerenstva, te mogu pristupiti
drugom krugu razredbenog postupka, objavit će se 03. srpnja 2009.
Rješavanje testova i zadataka odvijat će se 06. i 07. srpnja 2009. (odnosno 30.08. i
01. rujna 2009. za drugi razredbeni rok) u prostorijama Arhitektonskog fakulteta,
Kačićeva 26, sa početkom u 8,00 sati.
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Lista kandidata koji mogu pristupiti trećem krugu razredbenog postupka, objavit će
se 09. srpnja 2009.
Intervjui će se odvijati 10. i 11. srpnja 2009. u prostorijama Studija dizajna,
Frankopanska 12 i to po rasporedu objavljenom na oglasnim pločama Studija dizajna
(Frankopanska 12 i Kačićeva 26) i na internet stranici Studija dizajna.
Ako pristupnik ne pristupi ispitu u određeno vrijeme ili ako nema dokument za
identifikaciju, smatrat će se da je odustao od ispita.
Rang lista pristupnika i raspored upisa objavit će se 13. srpnja 2009. na oglasnoj
ploči Studija dizajna u Kačićevoj 26 i Frankopanskoj 12
Pristupnik koji se na dan upisa ne javi na upis, gubi to pravo.
Pristupnici koji nisu zadovoljili na razredbenom ispitu, dužni su od 21. do 23. srpnja
2008. od 10 do 13,00 sati preuzeti svoje dokumente i prezentacijske mape, jer poslije
tog roka za iste ne odgovaramo.
Sve informacije i upute vezane uz razredbeni postupak za Studij dizajna objavljene
su na oglasnoj ploči Studija dizajna u Kačićevoj 26 i Frankopanskoj 12, te na
www.studijdizajna.com
Pozivaju se svi zainteresirani pristupnici da pomno prouče ove upute, jer se one
smatraju sastavnim dijelom ovog natječaja.
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3. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
10 000 Zagreb, Unska 3; tel: 01/6129-999, faks: 01/6170-007,
žiroračun: 2360000-1101218080; URL: http://www.fer.hr
e-mail: fer@fer.hr
Upisne kvote FER-a za 2009/2010. akademsku godinu su sljedeće:
• 640 studenata – hrvatskih državljana;
• 10 studenata – stranih državljana.
Od provjere znanja razredbenim postupkom izuzeti su oni pristupnici koji su tijekom trećeg ili
četvrtog razreda srednje škole osvojili jednu od prve tri nagrade na državnim natjecanjima u
Republici Hrvatskoj iz matematike, fizike ili informatike, ili su sudjelovali na međunarodnim
olimpijadama iz matematike, fizike ili informatike.
Ujedno, od provjere znanja izuzeto je i ukupno 33 pristupnika iz onih srednjih škola na
području Republike Hrvatske koje su odlukom 581. redovite sjednice Fakultetskog vijeća
FER-a stekle pravo predlaganja najboljih učenika za upis na FER bez polaganja razredbenog
postupka za akademsku godinu 2009./2010.
Da bi pristupnik bio uvršten u rang-listu KVALIFICIRANIH, na testu provjere znanja (24
zadatka iz matematike i 16 iz fizike) mora steći najmanje 135 bodova. Taj broj bodova naziva
se razredbenim pragom. Pristupnik koji nije ostvario razredbeni prag ne može biti upisan.
UPISNA rang-lista dobiva se izdvajanjem početnog dijela rang-liste KVALIFICIRANIH,
tako da je broj bodova posljednjeg rangiranog pristupnika UPISNE rang-liste jednak broju
bodova pristupnika rangiranog na 640. mjesto rang-liste KVALIFICIRANIH.
Rang-lista KVALIFICIRANIH i UPISNA rang-lista bit će objavljene najkasnije do 9. srpnja
2009. Odmah po objavi počinje upis pristupnika s UPISNE rang-liste, a traje do zaključno 16.
srpnja 2009. Pristupnici s UPISNE rang-liste koji se do tog roka ne upišu gube pravo upisa
na FER.
Participacija u troškovima studija za prvu godinu studija odredit će se na temelju rang-liste.
Kandidati s rangom od 1 do 300 neće plaćati participaciju. Kandidati s rangom od 301 do 600
platit će participaciju koja linearno raste od 24,57 kuna do 7.370,00 kuna. Kandidati s rangom
većim od 600, kao i strani državljani plaćat će maksimalnu participaciju od 7.370,00 kuna.
Ukoliko 16. srpnja 2009. upisna kvota FER-a ne bude popunjena, UPISNA rang-lista bit će
proširena odgovarajućim brojem pristupnika, "spuštanjem crte" na rang-listi
KVALIFICIRANIH. Dana 17. srpnja 2009. u 9 sati kandidatima koji slijede na rang-listi
izravno će se priopćiti jesu li stekli pravo upisa. Ovi kandidati moći će se upisati samo toga
dana.
Ako i nakon 17. srpnja 2009. ne bude na FER-u upisan planirani broj pristupnika, do
zaključno 20. srpnja 2009. primat će se prijave onih pristupnika koji su ostvarili razredbeni
prag na nekom drugom visokom učilištu Grupacije, ali se na tom učilištu nisu mogli upisati
zbog popunjene upisne kvote. Načinit će se rang-lista takovih pristupnika, prema kojoj će se
obavljati upis isključivo 21. srpnja 2009.
Ukoliko se upisne kvote FER-a popune na I. razredbenom roku, II. razredbenom roku mogu
pristupiti isključivo pristupnici koji iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti I. razredbenom
roku (primjerice pristupnici koji su IV. razred srednje škole šk.god. 2008./2009. završili u
inozemstvu, i sl.). Da bi takvi pristupnici bili upisani na FER, broj bodova na razredbenom
postupku ne smije im biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog
na FER u srpanjskom upisnom roku.
Troškovi razredbenog postupka iznose 250,00 kn.
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4. FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE
10 000 Zagreb, Marulićev trg 19. tel. 01/4597-281,faks: 01/4597-260
žiro račun 2360000-1101338626
e-mail: office@fkit.hr; URL: www.fkit.hr
I. PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Na Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u ak. god.
2009./2010. na preddiplomske studije upisuje:
• 220 studenata - hrvatskih državljana
• 10 studenata - stranih državljana
RAZREDBENI POSTUPAK
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis studenata podliježu razredbenom
postupku koji se zasniva na:
a) vrednovanju uspjeha iz srednje škole,
b) provjeri znanja na razredbenom ispitu.
Razredbeni ispit jedinstven je za sve studije. Izrađuje se zajednička Rang lista na temelju
koje se ostvaruje upis na pojedini studij. Prioritet pri odabiru studija imaju studenti koji su
se plasirali na više mjesto na Rang listi. Studenti koji studiraju uz plaćanje mogu upisati
studij po vlastitom izboru.
Pristupnicima koji su sudjelovali na državnim natjecanjima znanja u Republici Hrvatskoj
ili su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz područja polaganja razredbenog ispita
bitnog za studij (kemija, matematika) odobrava se slobodan upis na studij.
Slobodan upis na studij imaju i pristupnici iz srednjih škola na području RH koje su prema
odluci FV stekle pravo predlaganja najboljih učenika za upis na FKIT.
RAZREDBENI ISPITI održat će se:
- u I. roku
08. srpanj 2009. u 9,00 sati,
- u II. roku

02. rujan 2009. u 9,00 sati.

Mjesto održavanja ispita kao i raspored po grupama bit će oglašen najkasnije do 07. srpnja
2009. u 12 sati za prvi rok, odnosno do 01. rujna 2009. u 12 sati za drugi rok, na oglasnoj
ploči Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, kao i na internet
stranici Fakulteta: www.fkit.hr.
1. Na razredbenom postupku može se postići najviše 1000 bodova. U tim bodovima
zastupljeni su pojedini elementi na slijedeći način:
a) na testu provjere znanja može se dobiti najviše 600 bodova,
b) na temelju uspjeha u srednjoj školi može se dobiti najviše 400 bodova.
2. Razredbeni prag je najmanji broj bodova koji pristupnik mora postići na provjeri
znanja da bi zadovoljio na razredbenom postupku i konkurirao za upis na studij a
iznosi 135 bodova.
3. Na temelju uspjeha u razredbenom postupku tj. ostvarenog broja bodova formira se
rang lista pristupnika po kojoj će se vršiti upis.
Rang lista pristupnika biti će objavljena na oglasnoj ploči Fakulteta
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za srpanjski upisni rok najkasnije do 09. srpnja 2009.,
za rujanski upisni rok najkasnije do 03. rujna 2009.
Eventualne žalbe na razredbeni postupak mogu se podnijeti Tajništvu Fakulteta u roku od
dva dana od objave rang liste.
Prvih 10% od upisne kvote upisuje se na osnovi uspjeha na razredbenom ispitu ne
računajući uspjeh u srednjoj školi. Po ovoj osnovi pravo upisa imaju samo pristupnici koji
su završni ispit polagali u šk. god. 2008./2009. Preostalih 90% od upisne kvote upisuje se
prema ukupno ostvarenim bodovima u razredbenom postupku.
Upis se smatra završenim kada se poštujući redoslijed na rang listi upiše onoliko
pristupnika koliko je predviđeno planom upisa.
4. Ukoliko upis u I. upisnom roku na osnovi razredbenog postupka nije završen (nije
ispunjen plan upisa), primat će se prijave pristupnika radi upisa u II. upisni rok za one
kandidate koji su prošli razredbeni prag na nekom od sveučilišnih studija visokih
učilišta iz grupacije «Tehničke znanosti» kao i na ostalim visokim učilištima koja na
razredbenom ispitu imaju kemiju i matematiku. Pristupnicima iz grupacije koji žele
ponovo proći razredbeni postupak u rujanskom roku računat će se rezultat postignut u
tom roku, bez obzira na rezultat iz srpanjskog roka.
UPIS PRISTUPNIKA
I. UPISNI ROK – srpanjski
za pristupnike koji su prema rang listi stekli pravo upisa na Fakultet kemijskog
inženjerstva i tehnologije
od objave rezultata od 13. do 17. srpnja 2009. do 12 sati
1. Visina školarine na preddiplomskim studijima u ak.god. 2009./2010. iznosi 7.370,00
kuna po godini.
2. Na svakom od četiri preddiplomska studija koji se izvode na FKIT upisuje se do 30
studenata koji ne plaćaju školarinu. Prioritet pri biranju studija imaju studenti koji su
bolje rangirani na razredbenom ispitu.
3. Sljedećih 80 pristupnika (121.- 200.), bez obzira na studij koji upisuju, plaća
participaciju koja ovisi o redoslijedu upisa, odnosno o rangiranju na razredbenom
ispitu. Iznos participacije računa se prema formuli:
P = ( M − 120) × 91kn
gdje je:
P – iznos participacije
M – mjesto na rang listi na razredbenom ispitu korigirano za pristupnike koji su
ostvarili pravo na upis, ali su odustali od upisa ili su se na vlastiti zahtjev upisali uz
participaciju.
4. Ukoliko se pristupnik, koji je na rang listi na razredbenom ispitu rangiran iznad 120.
mjesta, želi upisati na studij na kojem već ima 30 upisanih studenata, upisuje željeni
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studij uz uvećanu participaciju koja ovisi o redoslijedu upisa, odnosno o rangiranju na
razredbenom ispitu.
5. Redoslijed pristupnika koji su razredbeni ispit položili na drugim fakultetima utvrđuje
se na temelju uspjeha koje su ostvarili na klasifikacijskom ispitu kojem su pristupili.
6. Uz linearnu participaciju na svaki od studija FKIT-a može se upisati maksimalno 20
studenata, ne računajući strane studente. Svaki sljedeći student upisan na pojedini
studij plaća školarinu u punom iznosu.
UPISNI ROK II – srpanjski
za pristupnike koji su stekli pravo upisa na nekom od sveučilišnih studija visokih učilišta iz
grupacije «Tehničke znanosti» kao i na ostalim visokim učilištima koja na razredbenom
ispitu imaju kemiju i matematiku.
Dokumente i potvrdu o položenom razredbenom ispitu treba predati
20. srpnja 2009. do 12 sati
Upisi su 21. srpnja 2009. do 12 sati.
1. UPISNI ROK – rujanski
za pristupnike koji su prema rang listi s rujanskog ispitnog roka stekli pravo upisa na
Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije
od objave rezultata do 08. rujna 2009. do 12 sati
2. UPISNI ROK II – rujanski
za pristupnike koji su stekli pravo upisa na nekom od visokih učilišta grupacije «Tehničke
znanosti» kao i na ostalim visokim učilištima koja na razredbenom ispitu imaju kemiju i
matematiku.
Dokumente i potvrdu o položenom razredbenom ispitu treba predati
09. rujna 2009. do 12 sati
Upisi su od 10. do 11. rujna 2009. do 12 sati
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis u pojedinom upisnom roku a nisu se upisali u
propisanom vremenu, gube pravo na upis.
TROŠKOVI RAZREDBENOG POSTUPKA I UPISA
1. Prilikom podnošenja prijave za razredbeni postupak pristupnici uplaćuju troškove
razredbenog postupka u visini od 200 kn.
2. Prilikom upisa na studij uplaćuju se troškovi za upisni materijal, indeks i
studentsku iskaznicu u visini od 300 kn.
3. Studenti koji studiraju uz plaćanje te strani državljani prilikom upisa uplaćuju
troškove studija za prvu godinu studija prema kriterijima Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa.
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Troškovi se uplaćuju na žiro račun Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije broj:
2360000-1101338626 s naznakom «razredbeni postupak» ili «troškovi upisa u prvu godinu
studija». U rubrici «poziv na broj» upisuje se JMBG.
Detaljnije informacije o upisu na I. godinu studija kao i rezultate razredbenog ispita
kandidati mogu dobiti na internet stranici Fakulteta: www.fkit.hr. te u Studentskoj
referadi Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Marulićev trg 19, prizemno
lijevo, na tel. 4597 261.
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5. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Vukelićeva 4, 10000 Zagreb
žiro-račun: 2360000-1101425998
URL: http://www.fpz.hr e-mail: fpz@fpz.hr
Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2009./2010. upisuje
studente u I. godinu preddiplomskih studija; Promet, Inteligentni transportni sustavi i
logistika, Aeronautika u trajanju 3 godine čijim se završetkom stječe 180 ECTS bodova.
1. Prijave
Prijave za I. (srpanjski) rok primaju se od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. godine, a za II.
(rujanski) rok od 30. do 31. kolovoza 2009. godine u Studentskoj referadi i podnose se na
posebnom obrascu koji izdaje Studentska referada.
2. Isprave koje treba priložiti uz prijavu
a) domovnica
b) rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
c) završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole
d) svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
e) pristupnik koji predaje kopije svjedodžbi, mora dostaviti potvrdu fakulteta na kojem je
predao originale
f) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (210,00 kn, uplate na žiro-račun)
g) prijave se predaju na Fakultet prometnih znanosti, Studentska referada, Vukelićeva 4
3. Razrada razredbenog postupka
a) Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste.
b) Rang lista je napravljena na temelju bodovanja uspjeha u srednjoj školi (sva četiri
razreda i završi ispit) i bodova stečenih na razredbenom ispitu koji se polaže iz
matematike i fizike, za studij Aeronautike matematike, fizike i engleskog jezika.
c) Maksimalan broj bodova koje pristupnik može postići je 1000 bodova, a koji se
sastoje od maksimalno 600 bodova na razredbenom ispitu i 400 bodova na temelju
uspjeha u srednjoj školi.
d) Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri
mjesta na državnim natjecanjima, odnosno za sudjelovanje na međunarodnoj
olimpijadi s područja za koje se provodi pismeni dio razredbenog postupka, oslobađa
se provjere znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje mu se 600 bodova.
e) Na I. (srpanjskom) roku pravo neposrednog upisa imaju pristupnici koji su završili
srednjoškolsko obrazovanje u šk. god. 2008./2009. (bez polaganja razradbenog ispita)
temeljem odluke Fakultetskog vijeća o izravnom upisu.
4. Datum i mjesto provedbe razredbenog ispita
Razredbeni ispit u I. (srpanjskom) roku održava se 8. srpnja 2009. godine s početkom u 9:00
sati, a u II. (rujanskom) roku 2. rujna 2009. godine s početkom u 9:00 sati.
5. Isprave za utvrđivanje identiteta koje pristupnik mora donijeti na ispit
Pristupnik mora na razredbeni ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
6. Pravo na žalbu i rok odgovora na žalbu
Pristupnik ima pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka u roku 24 sata od njihove
objave, a podnosi se dekanu Fakulteta prometnih znanosti.
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7. Upisi
Upisi se obavljaju u Studentskoj referadi za I. (srpanjski) rok od 13. do 16. srpnja 2009.
godine, a za II. (rujanski) rok od 6. do 7. rujna 2009. godine.
Pristupnik mora na upis donijeti:
a) osobnu iskaznicu
b) originale svjedodžbi
c) dokaz o uplaćenoj participaciji u školarini
d) 2 fotografije 4cm x 6cm
e) dokaz o uplati troškova upisa
8. Obavijesti o upisu
Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis. Na upis pristupnik mora
doći osobno. Sve informacije o provedbi i rezultatima razredbenog postupka mogu se naći na
internetskoj stranici www.fpz.hr
9. Broj upisnih mjesta i model participacije u školarine
Broj upisnih mjesta i visina participacije određeni su odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu.
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6. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
10 000 Zagreb, Ivana Lučića 5, tel.: 01/6168-222, faks: 01/6156-940,
žiroračun: 2360000-1101346933, URL: http://www.fsb.hr,
e-mail: fsb@fsb.hr
Na I. (srpanjskom) razredbenom roku za upis u akad. god. 2009./2010. pravo izravnog upisa
(bez polaganja razredbenog ispita) imaju pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta
na državnim natjecanjima iz matematike, fizike ili kemije. Pristupnici se za izravan upis
prijavljuju isključivo s originalnim dokumentima.
Pristupnicima koji su na državnim natjecanjima u tehničkom području strojarstva i
brodogradnje pod pokroviteljstvom ASO/MZOŠ (tehnička mehanika, strojarske konstrukcije,
CAD dizajniranje računalom) osvojili jedno od prva tri mjesta, za svaki ostvareni plasman
dodjeljuje se po 5 dodatnih bodova, a ukupni broj tako ostvarenih bodova ne može biti veći od
30.
Pristupnicima koji su temeljem odličnog uspjeha u sva četiri razreda srednje škole oslobođeni
mature, odnosno završnog ispita, dodjeljuje se maksimalnih 400 bodova za opći uspjeh u
srednjoj školi. Tim se pristupnicima dodjeljuje po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu
''odličan'' iz predmeta matematika, fizika i kemija kroz sva četiri razreda srednje škole, a
ukupni broj tako ostvarenih bodova ne može biti veći od 40.
Primanje prijava za I. razredbeni (srpanjski) rok je od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. u
vremenu od 10 do 13 sati.
Razredbeni ispit će se održati u prostorijama FSB-a u srijedu, 8. srpnja 2009., s početkom
u 9 sati.
- upisi u 1. upisnom roku su od 13. do 17. srpnja 2009. od 10 do 13 sati, a prema
objavljenom rasporedu upisa, ovisno o postignutom plasmanu na rang listi
razredbenog ispita
- prijave za upis u 2. upisnom roku su 20. srpnja 2009. od 10 do 13 sati
- upisi u 2. upisnom roku su 21. srpnja 2009. od 10 do 13 sati
2. upisni rok se organizira ako poslije 1. upisnog roka ostane slobodnih mjesta za upis.
II. razredbeni rok se organizira ako poslije I. razredbenog roka ostane slobodnih mjesta za
upis.
Primanje prijava za II. razredbeni (rujanski) rok je od 26. kolovoza do 31. kolovoza 2009. u
vremenu od 11 do 13 sati.
Razredbeni ispit će se održati u prostorijama FSB-a u srijedu, 2. rujna 2009., s početkom u
9 sati.
- upisi u 3. upisnom roku su 8. rujna 2009. od 10 do 13 sati
- prijave za upis u 4. upisnom roku su 9. rujna 2009.
- upisi u 4. upisnom roku su 10. rujna 2009.
4. upisni rok se organizira ako poslije 3. upisnog roka ostane slobodnih mjesta za upis.
Troškovi razredbenog postupka iznose 250,00 kn, a uplaćuju se na žiro-račun Fakulteta s
naznakom „za razredbeni postupak preddiplomskog studija“.
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7. GEODETSKI FAKULTET,
Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10 000 Zagreb,
Tel.: 01/46 39 288, Faks: 01/48 28 081,
e-mail: referada@geof.hr, URL: http://www.geof.hr
Žiro račun broj: 2430009 – 1100010196
PREDDIPLOMSKI STUDIJ GEODEZIJE I GEOINFORMATIKE
Prijava za razredbeni postupak za upis na preddiplomski studij geodezije i geoinformatike
podnosi se na posebnoj tiskanici koja se preuzima u studentskoj referadi Fakulteta, a predaje
se ili šalje poštom na adresu Fakulteta. Raspored i popis pristupnika za polaganje razredbenog
ispita bit će objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta. Razredbeni ispit polaže se na Geodetskom
fakultetu u Zagrebu, Fra Andrije Kačića Miošića 26.
PRIJAVE se primaju za:
I.
II.
III.
IV.

upisni rok od 1. – 3. srpnja 2009.
upisni rok 20. srpnja 2009.
upisni rok od 26. – 28. kolovoza 2009.
upisni rok 9. rujna 2009.

RAZREDBENI ISPIT polaže se za:
I.
III.

upisni rok 8. srpnja 2009. u 9.00 sati
upisni rok 2. rujna 2009. u 9.00 sati

RANG-LISTE pristupnika za upis objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta za:
I.
II.
III.
IV.

upisni rok 9. srpnja 2009. u 14.00 sati
upisni rok 21. srpnja 2009. u 10.00 sati
upisni rok 3. rujna 2008. u 14.00 sati
upisni rok 10. rujna 2008. u 14.00 sati

UPIS će se obaviti prema rasporedu u sljedeće dane za:
I.
II.
III.
IV.

upisni rok 13. srpnja 2009.
upisni rok 21. srpnja 2009.
upisni rok 8. rujna 2009.
upisni rok 11. rujna 2009.

Pristupnici koji ne obave upis prema objavljenom rasporedu u navedeni dan gube pravo upisa,
a to pravo stječe sljedeći pristupnik na rang-listi. Na taj način obavit će se upis u istom danu
dok se ne upiše broj pristupnika objavljen u natječaju.
Troškovi razredbenog postupka iznose 300,00 kn i uplaćuju se na žiro-račun Geodetskog
fakulteta broj: 2340009-1100010196.
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8. GEOTEHNIČKI FAKULTET
42 000 Varaždin, Hallerova aleja 7,
tel.:042/408-904, faks: 042/313-587
žiro-račun: 2360000-1101741895
URL: www.gfv.hr, e-mail: studentska.referada@gfv.hr
Upisna kvota za upis na preddiplomski studij geoinženjerstva je 130 redovitih studenata.
Prema mjestu na rang listi, 60 studenata oslobođeno je participacije, 30 studenata plaća
linearno (od 230,00 kn do 6.900,00 kn), 30 studenata plaća maksimalnu participaciju
(6.900,00 kn), a 10 stranih studenata također plaća maksimalnu participaciju (6.900,00 kn).
Pristupnici koji su postigli razredbeni prag na nekom drugom fakultetu grupacije Tehničkih
znanosti u prvom srpanjskom upisnom roku, mogu podnijeti prijave za upis na Geotehnički
fakultet 20. srpnja 2009. godine (pod uvjetom da nakon prvog dijela srpanjskog upisnog roka
ostane slobodnih upisnih mjesta). Uz prijavu prilažu i potvrdu o postignutim bodovima na
razredbenom ispitu sa fakulteta na kojem je postignut najmanje razredbeni prag (135 bodova
na testu matematike i fizike).
Upis ovih kandidata obavit će se 21. srpnja 2009. godine od 8 do 12 sati.
Pristupnici se na razredbenom ispitu (test iz matematike i fizike) mogu koristiti džepnim
računalom, logaritamskim tablicama i Formulama iz matematike i fizike (izdanje FER-a).
Troškovi razredbenog postupka iznose 120,00 kn, a uplaćuju se na žiro račun Geotehničkog
fakulteta, broj: 2360000-1101741895.
Ostale pojedinosti vezane uz upis studenata u akademskoj 2009./2010., nalaze se u
zajedničkom dijelu teksta grupacije Tehničkih znanosti, a vrijede sve odredbe i rokovi koji su
navedeni u općem dijelu Natječaja za upis u 1. godinu studija.
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9. GRAĐEVINSKI FAKULTET
10000 ZAGREB, Fra Andrije Kačića Miošića 26
tel.: 01/4639-222
Studentska referada:
tel.: 01/4639-500 fax: 01/4639-501
URL: http://www.grad.hr, e-mail: tpeternel@grad.hr, ivanapo@grad.hr
PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
Upisna kvota na preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na Građevinskom fakultetu je
195 redovitih studenata od kojih je 180 redovitih studenata hrvatskih državljana i 15 redovitih
studenata stranih državljana.
Prvoplasiranih 50 hrvatskih državljana na rang listi ne plaća participaciju, 115 plaća linearnu
participaciju (od 61,74 do 7.100,00 kn), a posljednjeplasiranih 15 plaća maksimalnu
participaciju (7.100,00 kn).
Strani državljani plaćaju participaciju u trostrukom iznosu maksimalne participacije hrvatskih
državljana.
Ukoliko se ne ispuni upisna kvota za strane državljane, ista će biti popunjena hrvatskim
državljanima koji plaćaju maksimalnu participaciju školarine od 7.100,00 kn.
Ako nakon prvog, srpanjskog, upisnog roka ostane slobodnih mjesta pristupnici koji su prešli
razredbeni prag (135 bodova) na bilo kojem visokom učilištu grupacije Tehničke znanosti
Sveučilišta u Zagrebu mogu podnijeti prijavu za upis na Građevinski fakultet. Prijave se
podnose 20. srpnja 2009. godine od 8 do 12 sati. Uz prijavu je potrebno priložiti i potvrdu o
postignutim bodovima na fakultetu na kojem je postignut pozitivan rezultat. Upis ovih
kandidata obavit će se 21. srpnja 2009. godine od 8 do 12 sati.
Na testu pristupnik smije koristiti „Formule iz matematike i fizike“ (isključivo izdanje
Fakulteta elektrotehnike i računarstva) i džepni kalkulator. Upotreba drugih pomagala nije
dopuštena.
Troškovi razredbenog postupka iznose 400,00 kuna, a uplaćuju se na žiro račun Fakulteta,
broj: 2360000-1101219412.
Ostale pojedinosti vezane uz upis studenata u akademskoj godini 2009./10. nalaze se u
zajedničkom dijelu teksta grupacije Tehničkih znanosti.
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10. GRAFIČKI FAKULTET
10 000 Zagreb, pp 225, Getaldićeva 2, tel: 01/2371-080, faks: 01/2371-077
žiro račun: 2360000-1101243148
e-mail: dekan@grf.hr
Grafički fakultet Sveučilišta u Zagrebu provodi upis u 1. godinu preddiplomskog studija
Grafičke tehnologije u ak.god. 2009./2010. u trajanju od 3. godine čijim se završetkom stječe
akademski naziv SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK INŽENJER GRAFIČKE TEHNOLOGIJE.
1. Prijave
Prijave za 1. (srpanjski) rok primaju se do petka 3. srpnja 2009. godine, a za 2. (rujanski) rok
od 26. do 28. kolovoza 2009. godine u Studentskoj referadi na posebnom obrascu kojeg
izdaje Studentska referada, a dostupan je i na web stranici fakulteta.
Pristupnici koji se prijavljuju na smjer Dizajn grafičkih proizvoda uz prijavu trebaju priložiti
mapu A3 ili B3 formata sa 12 radova po vlastitom izboru (detaljnije na www.grf.hr).
2. Isprave koje treba priložiti uz prijavu
a. domovnica
b. rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)
c. završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole
d. svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
e. pristupnik koji predaje kopije svjedodžbi, mora dostaviti potvrdu fakulteta na kojem je
predao originale
f. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (na žiro račun 2360000 – 1101243148
uz naznaku „za razredbeni postupak“)
3. Razredbeni postupak
a. Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste načinjene zbrajanjem bodova
uspjeha u srednjoj školi (sva 4 razreda i završni ispit) i bodova stečenih na
razredbenom ispitu.
b. Maksimalan broj bodova kojeg pristupnik može postići je 1000 bodova, a koji se
sastoji od maksimalno 600 bodova na razredbenom ispitu i 400 bodova na temelju
uspjeha u srednjoj školi.
c. Razredbeni prag je najmanji broj bodova kojeg pristupnik mora postići na provjeri
znanja da bi zadovoljio na razredbenom postupku i konkurirao za upis na studij, a
iznosi 135 bodova. Na testu iz matematike, pristupnik treba postići minimalno 60
bodova, a na testu iz kemije minimalno 45 bodova. Svaki ispravno riješen zadatak
donosi 15 bodova.
d. Na 1. (srpanjskom) roku pravo neposrednog upisa (bez polaganja razredbenog ispita)
imaju :
- pristupnici koji su tijekom sve četiri godine srednje škole postigli odličan opći
uspjeh te odlične ocjene iz matematike i kemije u svim razredima;
- pristupnici koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva 3
mjesta na državnim natjecanjima, odnosno za sudjelovanje na međunarodnoj
olimpijadi, iz područja za koje se provodi pismeni dio razredbenog postupka,
oslobađaju se provjere znanja na razredbenom postupku te im se dodjeljuje 600
bodova.
Bude li pristupnika s takvim uspjehom više od broja upisnih mjesta, razredbeni ispit
provodi se za sve pristupnike. Pristupnici za neposredan upis prijavljuju se isključivo
s originalnim dokumentima.
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4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit u 1. (srpanjskom) roku održat će se u srijedu 8. srpnja 2009. godine u 900 sati,
a u 2. (rujanskom) roku u srijedu 2. rujna 2009. godine u 900 sati u prostorijama Grafičkog
fakulteta.
Za sve pristupnike provedba znanja na razredbenom ispitu provodi se iz predmeta
MATEMATIKA i KEMIJA. Test provjere znanja bazira se na nastavnom gradivu koje se
predaje u osnovnoj i srednjoj školi, a sadrži 24 zadatka iz Matematike i 16 zadataka iz
Kemije.
Pristupnik treba na razredbeni ispit donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.
5. Rezultati razredbenog ispita
Rezultati 1. (srpanjskog) razredbenog ispita, tj. ukupna rang lista objavit će se u četvrtak 9.
srpnja 2009. godine u 1000 sati.
Ukupna rang lista za oba smjera (Tehničko-tehnološki smjer i Dizajn grafičkih proizvoda)
izrađuje se na temelju ukupnog broja bodova razredbenog postupka (zbroj bodova uspjeha u
srednjoj školi i bodova razredbenog ispita).
6. Dodatni razredbeni ispit za smjer Dizajn grafičkih proizvoda
Broj upisnih mjesta za smjer Dizajn grafičkih proizvoda je 50.
Pristupnici koji su se prijavili za smjer Dizajn grafičkih proizvoda i prešli razredbeni prag
moraju pristupiti dodatnom razredbenom ispitu.
Maksimalni broj bodova na razredbenom postupku za smjer Dizajn grafičkih proizvoda je
600. Postupak obuhvaća provjeru likovnosti koja se sastoji od tri odvojena zahtjeva:
1. mape (maksimalno 100 bodova),
2. pismene provjere znanja elementarne likovne teorije (maksimalno 100 bodova).
3. praktične provjere likovnih sposobnosti (maksimalno 400 bodova), i
Minimalni broj bodova ostvaren na dodatnom razredbenom ispitu za smjer Dizajn grafičkih
proizvoda je 300. Kod istog broja bodova, prednost će se dati pristupnicima koji imaju veći
broj bodova iz praktične provjere likovnih sposobnosti.
Dodatni razredbeni ispit održat će se u:
00
- četvrtak 9. srpnja 2009. godine u 12 sati – pismena provjera znanja elementarne
likovne teorije
00
- petak 10. srpnja 2009. godine u 9 sati – praktična provjera likovne sposobnosti.
Rang lista dodatnog razredbenog ispita za smjer Dizajn grafičkih proizvoda izrađuje se samo
na temelju broja bodova ostvarenih provjerom likovnosti.
Bodovi ostvareni na dodatnom razredbenom ispitu ne pribrajaju se bodovima i ne mijenjaju
poziciju na ukupnoj rang listi.
Detaljnije informacije na www.grf.hr
7. Pravo na žalbu i rok odgovora na žalbu
Pristupnik ima pravo žalbe na rezultate razredbenog ispita u roku 24 sata od njihove objave, a
podnosi se dekanici Grafičkog fakulteta koja na istu mora odgovoriti u narednih 24 sata.
8. Upisi
Upisi se provode u Studentskoj referadi Grafičkog fakulteta za 1. (srpanjski) rok od 13. do 17.
srpnja 2009. godine, a za 2. (rujanski) rok u petak 4. rujna 2009. godine.
Pristupnik na upis mora donijeti:
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a.
b.
c.
d.

osobnu iskaznicu,
originalne svjedodžbe svih razreda srednje škole uključujući i završnu svjedodžbu,
2 fotografije 4x6 cm,
dokaz o uplati troškova upisa i pripadajuće dokumentacije (300,00 kn na žiro račun
2360000 – 1101243148 uz naznaku „za upis u 1. godinu“). Pripadajuća dokumentacija
je indeks, matični list i prijavni list, a dobiva se prilikom upisa u studentskoj referadi.
U troškove upisa uključeno je osiguranje studenata od posljedica nesretnog slučaja.
e. pristupnici koji se upisuju uz plaćanje školarine moraju donijeti dokaz o uplati
školarine (na žiro račun 2360000 – 1101243148 uz naznaku „za participaciju
školarine“).
9. Obavijest o upisu
Na upis pristupnik mora doći osobno.
Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku, gube pravo na upis.
Sve informacije o provedbi i rezultatima razredbenog postupka mogu se naći na internet
stranici Grafičkog fakulteta www.grf.hr.
10. Broj upisnih mjesta i broj participacije u školarini
Broj upisnih mjesta: 150 hrvatskih državljana i 5 stranih državljana.
Model participacije u školarini: U školarini ne participira prvih 50 pristupnika na rang listi 1.
(srpanjskog) upisnog roka. Pristupnici od 51. mjesta na rang listi participiraju linearnim
povećanjem školarine u iznosu od 120,00 kn za svako slijedeće mjesto na rang listi do
maksimalnog iznosa školarine od 7.200,00 kn. Pristupnici od 110. mjesta plaćaju maksimalnu
školarinu.
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11. METALURŠKI FAKULTET
44 103 Sisak, Aleja narodnih heroja 3,
tel.: 044/533-379, faks: 044/533-378,
žiro-račun: 2340009-1110015835,
URL: http://siscia.simet.hr, e-mail: upisi@siscia.simet.hr
Metalurški fakultet Sveučilišta u Zagrebu vrši upis u I. godinu preddiplomskog studija
metalurgije u akademskoj godini 2009./2010. čije trajanje iznosi 3 godine odnosno 6
semestara i čijim se završetkom stječe akademski naziv SVEUČILIŠNI PRVOSTUPNIK
INŽENJER METALURGIJE.
1. Prijave
Prijave za I. (srpanjski) rok primaju se od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. godine, a za II.
(rujanski) rok od 26. kolovoza do 28. kolovoza 2009. godine u Studentskoj referadi
Metalurškog fakulteta i podnose se na posebnom obrascu koji izdaje Studentska referada.
2. Isprave koje treba priložiti uz prijavu
h) domovnica
i) rodni list (ne stariji od šest mjeseci)
j) završna svjedodžba četverogodišnje srednje škole
k) svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
l) pristupnik koji predaje kopije svjedodžbi, mora dostaviti potvrdu fakulteta na kojem je
predao originale
m) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (120,00 kn, uplate na žiro-račun
2340009-1110015835)
n) prijave se predaju na Metalurški fakultet, Studentska referada, Aleja narodnih heroja
3, 44103 Sisak
o) dokaze iz točke 3.d)
3. Razrada razredbenog postupka
f) Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rang liste.
g) Rang lista je napravljena na temelju bodovanja uspjeha u srednjoj školi (sva četiri
razreda i završi ispit) i bodova stečenih na razredbenom ispitu koji se polaže iz
matematike i kemije.
h) Maksimalan broj bodova koje pristupnik može postići je 1000 bodova, a koji se
sastoje od maksimalno 600 bodova na razredbenom ispitu i 400 bodova na temelju
uspjeha u srednjoj školi.
i) Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri
mjesta na državnim natjecanjima, koja se provode pod nadzorom fakulteta odnosno
državne stručne organizacije, odnosno za sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi, s
područja za koje se provodi pismeni dio razredbenog postupka, oslobađa se provjere
znanja na razredbenom postupku i dodjeljuje mu se 600 bodova ili oslobađa se
provjere znanja za odgovarajući predmet (matematika odnosno kemija) i dodjeljuje
mu se maksimalni broj bodova koji može steći pri provjeri znanja iz tog predmeta na
razredbenom ispitu.
j) Na I. (srpanjskom) roku pravo neposrednog upisa (bez polaganja razradbenog ispita)
imaju pristupnici koji su tijekom sve četiri godine srednje škole postigli odličan opći
uspjeh ili odlične ocjene iz matematike i kemije u svim razredima. Bude li pristupnika
s takvim uspjehom više od broja upisnih mjesta, razradbeni ispit se provodi za sve

30

pristupnike. Pristupnici za neposredan upis prijavljuju se isključivo s originalnim
dokumentima.
4. Datum i mjesto provedbe razredbenog ispita
Razredbeni ispit u I. (srpanjskom) roku održava se 8. srpnja 2009. godine s početkom u 9:00
sati, a u II. (rujanskom) roku 2. rujna 2009. godine s početkom u 9:00 sati.
Razredbeni ispit održava se na Metalurškom fakultetu.
5. Isprave za utvrđivanje identiteta koje pristupnik mora donijeti na ispit
Pristupnik mora na razredbeni ispit donijeti osobnu iskaznicu.
6. Pravo na žalbu i rok odgovora na žalbu
Pristupnik ima pravo žalbe na rezultate razredbenog postupka u roku 24 sata od njihove
objave, a podnosi se dekanu Metalurškog fakulteta, koji na istu mora odgovoriti u narednih 24
sata.
7. Upisi
Upisi se vrše u Studentskoj referadi Metalurškog fakulteta za I. (srpanjski) rok od 13. do 17.
srpnja 2009. godine, a za II. (rujanski) rok od 4. do 8. rujna 2009. godine.
Pristupnik mora na upis donijeti:
f) osobnu iskaznicu
g) originale svjedodžbi
h) dokaz o uplaćenoj participaciji u školarini (uplate na žiro-račun 2340009-1110015835)
i) 2 fotografije 4cm x 6cm
j) dokaz o uplati troškova upisa (200,00 kn, uplate na žiro-račun 2340009-1110015835)
k) uvjerenje o prebivalištu
8. Obavijesti o upisu
Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis.
Na upis pristupnik mora doći osobno.
Sve informacije o provedbi i rezultatima razredbenog postupka mogu se naći na internetskoj
stranici Metalurškog fakulteta www.simet.hr.
9. Broj upisnih mjesta i model participacije u školarine
Broj upisnih mjesta: 55 hrvatskih državljana i 3 strana državljana
Model participacije u školarini: U školarini ne participira prvih 15 pristupnika na rang listi I.
(srpanjskog) upisnog roka. Pristupnici od 16. mjesta na rang listi participiraju na način da se
školarina za svako sljedeće mjesto na rang listi uvećava za 100,00 kn (linearno uvećanje) do
maksimalnog iznosa od 4.000,00 kn.
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12. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET (RGNF)
10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel. 01/5535-705, 01/5535-703, faks:01/4836-051,
žiroračun: Zagrebačka banka, 2360000-1500016284, URL:www.rgn.hr,
e-mail: maja.vrkljan@rgn.hr i danica.kenjeres@rgn.hr
Razredbeni ispit na RGN-fakultetu za sva tri studija (Rudarstvo, Naftno rudarstvo i
Geološko inženjerstvo) održat će se:
I. rok (srpanjski) – četvrtak, 09. srpnja 2009. u 11.00 sati
II. rok (rujanski) – četvrtak, 03. rujna 2009. u 11.00 sati.
Prijave za razredbeni postupak za I. rok predaju se u studentskoj referadi Fakulteta do
petka, 03. srpnja 2009. do 12.00 sati (za II. rok od srijede 26. kolovoza do utorka, 01. rujna
2009. do 12.00 sati) ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu Fakulteta.
Troškovi razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kn uplaćuju se na žiroračun RGN
fakulteta (uz naznaku “razredbeni postupak – preddiplomski studij”) općom uplatnicom koja
se dobije u Studentskoj referadi.
Na I. (srpanjskom) razredbenom roku za upis u akad. god. 2009/2010. pravo
neposrednog upisa (bez polaganja razredbenog ispita) imaju pristupnici koji su tijekom
srednjoškolskog obrazovanja sudjelovali na državnom natjecanju znanja iz područja
matematike ili fizike i osvojili jedno od prva tri mjesta. Uz to, pravo neposrednog upisa imaju
pristupnici koji su završili Prirodoslovnu školu Vladimira Preloga, Zagreb, smjer Geološki
tehničar (6 pristupnika) odnosno Rudarsku i kemijsku školu, Varaždin, smjerovi: Rudarski
tehničar i Geološki tehničar (ukupno 3 pristupnika), prema rang listama dostavljenim od
navedenih škola.
Pravo upisa na nepopunjena mjesta u drugom i četvrtom upisnom roku imaju uz
pristupnike koji su stekli pravo upisa na bilo kojem visokom učilištu tehničkog znanstvenonastavnog područja, i pristupnici koji su stekli pravo upisa na inženjerskim smjerovima
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta.
U studentskoj referadi Fakulteta mogu se dobiti dodatne informacije, brošura s
detaljnijim informacijama o razredbenom postupku, upisu, studiju i opisu zvanja, te brošura sa
zadacima iz matematike i fizike s dosadašnjih razredbenih ispita na RGN fakultetu.
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13. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
10 000 Zagreb, baruna Filipovića 28 a, tel.: 01/ 37-12-500, faks: 01/ 37-12-599
žiroračun: 2360000-1101271363,
URL: http://www.ttf.hr, e-mail: fakultet@ttf.hr
Preddiplomski studij mogu upisati pristupnici koji su završili srednju školu u
četverogodišnjem trajanju.
Diplomski studij mogu upisati pristupnici koji su završetkom preddiplomskog studija
stekli najmanje 180 ECTS bodova i obranili završni rad.
Stručni studij mogu upisati pristupnici koji su završili srednju školu u trogodišnjem ili
četverogodišnjem trajanju.
Razredbeni ispit iz sposobnosti likovnog izražavanja za modul Industrijski dizajn tekstila i
odjeće održat će se slijedećeg dana za pristupnike koji su prošli razredbeni prag (135
bodova) iz matematike i fizike ili kemije.
Ispit iz likovnog izražavanja i kreativnosti za studij Tekstilni i modni dizajn i modul Dizajn
obuće na stručnom studiju Tekstilne odjevne i obućarske tehnologije polažu svi
pristupnici koji su se prijavili za razredbeni postupak, povodi se u dva uzastopna dana, a
razredbeni prag iznosi 400 bodova.
Posebni uvjeti upisa na preddiplomski studij
Pristupnik koji se je prijavio za razredbeni postupak za sveučilišni studij Tekstilne
tehnologije i inženjerstva može biti oslobođen provjere znanja u I. (ljetnom) razredbenom
postupku s pravom izravnog upisa ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
- ako je u svakom od četiri razreda srednje škole ocijenjen završnom ocjenom odličan i ako je
iz predmeta kojih se provjerava na razredbenom ispitu imao najmanje ocjenu vrlo dobar,
- ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja u svakom od četiri razreda imao predmete kojih
se provjerava na razredbenom ispitu i iz tih predmeta imao ocjenu odličan,
- ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao na državnom natjecanju znanja iz
područja tekstilne tehnologije i osvojio jedno od prva tri mjesta.
Svi pristupnici koji su se prijavili za razredbeni postupak na studiju Tekstilnog i modnog
dizajna, Tekstilne tehnologije i inženjerstva modul: Industrijski dizajn tekstila i odjeće
te na modul Dizajn obuće na stručnom studiju Tekstilne odjevne i obućarske tehnologije
polažu provjeru SPOSOBNOSTI LIKOVNOG IZRAŽAVANJA I KREATIVNOSTI.
Posebni uvjeti upisa na stručni studij
Pristupnik na stručni studij - Tekstilne, odjevne i obućarske tehnologije može biti
oslobođen provjere znanja u I. (ljetnom) razredbenom postupku s pravom izravnog upisa ako
ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:
- ako je u svakom razredu srednje škole ocijenjen završnom ocjenom odličan i ako je iz
predmeta kojih se provjerava na razredbenom ispitu imao najmanje ocjenu vrlo dobar,
- ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz predmeta kojih se provjerava na razredbenom
ispitu u svakom razredu imao ocjenu odličan,
- ako je tijekom srednjoškolskog obrazovanja sudjelovao na državnom natjecanju znanja iz
područja tekstilne tehnologije i osvojio jedno od prva tri mjesta,
-ako je za pojedini studij pristiglo manje prijava nego što ima slobodnih mjesta za upis.
Razredbeni ispit za sveučilišne studije održat će se na Tekstilno-tehnološkom fakultetu,
Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28 a, a za stručne studije u Varaždinu, Hallerova aleja 6a.
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PODRUČJE BIOMEDICINSKIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 14-17)
14. FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
10000 ZAGREB, A. Kovačića 1, p.p. 156, tel. 01/4818-288, 01/4856-201
URL: http://www.pharma.hr
žiro-račun: 2360000-1101344042
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje imaju
psihofizičke sposobnosti za Studij farmacije i Studij medicinske biokemije.
2. Razredbeni postupak
a) Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku kojim
se obavlja izbor pristupnika za studij.
b) Razredbeni postupak obuhvaća:
- razredbeni ispit (pisani test): provjera znanja iz kemije, biologije i matematike
prema nastavnom programu I., II., III. i IV. razreda gimnazije (najviše 720
bodova);
- vrednovanje općeg uspjeha postignutog u srednjoj školi i na završnom ispitu
(najviše 250 bodova);
- vrednovanje posebnih uspjeha u srednjoj školi: kao posebni uspjeh smatra se
osvajanje prvog do trećeg mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz
kemije, biologije ili matematike (za osvajanje jedne nagrade 20, a za dvije ili više
nagrada 30 bodova);
- vrednovanje postizanja razredbenog praga na razredbenom ispitu za upis u
akademsku godinu 2008./2009. za one pristupnike koji se te akademske godine
nisu upisali Studij farmacije ili Studij medicinske biokemije na Farmaceutskobiokemijskom fakultetu u Zagrebu (30 bodova).
c) Prag razredbenog ispita je 360 bodova, od čega mora biti postignuto najmanje
po 84 boda iz svakog od predmeta (84-kemija, 84-biologija i 84-matematika).
Pristupnik koji ne postigne razredbeni prag bit će isključen iz daljnjeg razredbenog
postupka.
3. Prijave za upis
a) Prijave za upis primaju se za prvi razredbeni rok do 3. srpnja 2009., a za drugi razredbeni
rok od 26. do 28. kolovoza 2009. Prijave se predaju osobno ili preporučeno poštom,
posebno za svaki studij na adresu: Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu, Zagreb, A. Kovačića 1.
b) Uz prijavu pored dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici moraju
priložiti i liječničku potvrdnicu o osnovnim zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima
za Studij farmacije i Studij medicinske biokemije.
Pristupnici koji su polagali razredbeni ispit za upis na Farmaceutsko-biokemijski fakultet
akad. godine 2008./2009. i prešli razredbeni prag, prilažu potpisanu izjavu o tome. Pristupnici
koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz kemije,
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biologije ili matematike prilažu potvrdu nadležne institucije (original, ovjereni prijevod ili
ovjerenu presliku).
4. Razredbeni ispit
a)
b)
c)

Razredbeni ispiti organizirat će se u prvom i drugom razredbenom roku. U prvom
razredbenom roku organizira se ispit za sve kategorije pristupnika, a u drugom samo za
one kategorije pristupnika za koje ostane slobodnih mjesta nakon prvog upisnog roka.
Razredbeni ispit za prvi upisni rok održat će se 8. srpnja 2009., a za drugi upisni
rok 3. rujna 2009., prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i
mrežnoj stranici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.
Pristupnici su obvezni doći na razredbeni ispit bez posebne obavijesti. Pristupnici
trebaju donijeti na ispit osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu). Ako pristupnik
ne dođe na ispit u određeno vrijeme ili nema potrebne dokumente smatrat će se da je
odustao od ispita.

5. Upis
a)

b)
c)
d)

Lista uspješnosti formirat će se temeljem uspjeha na razredbenom ispitu i ukupnih
bodova stečenih u razredbenom postupku. Prvih 10% odobrenih mjesta popunjava se
temeljem uspjeha na razredbenom ispitu, a ostalih 90% mjesta temeljem ukupnih
bodova stečenih u razredbenom postupku.
Upis u prvu godinu obavit će se za prvi upisni rok do 16. srpnja 2009. do 13 sati.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis a nisu se upisali u navedenom roku
prema objavljenom rasporedu za upis, gube pravo na upis.
Upis u prvu godinu studija obavit će se za drugi upisni rok 7. rujna 2009.

6. Obavijesti
Sve obavijesti o razredbenom postupku, upisu i studiju pristupnici mogu dobiti u Studentskoj
poslovnici Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Zagrebu, A. Kovačića 1.
Sve upute objavljene na oglasnim pločama ili mrežnoj stranici Fakulteta su sastavni dio
ovog natječaja.
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15. MEDICINSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Šalata 3b, tel. 01/4566-933,
žiro-račun broj: 2340009-1110024619,
e-mail: ikapovic@mef.hr
1. Uvjeti upisa
Pravo prijave na natječaj za upisa na studij imaju osobe:
1. koje su završile četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje dvije godine pohađale
nastavu iz biologije, fizike i kemije, te latinskog jezika
2. koje imaju psihofizičke sposobnosti za studij medicine.
Ukoliko pristupnik nije učio latinski jezik, odobrava se pristup razredbenom postupku
pa i upis na studij medicine uz uvjet da do upisa u drugu godinu studija položi ispit iz
latinskog jezika prema programu za 1. i 2. razred opće gimnazije.
2. Razredbeni postupak i razredbeni ispit
Svi pristupnici, koji se prijave na natječaj za upis, podliježu razredbenom postupku
kojim se izabiru za studij medicine.
Razredbeni postupak obuhvaća:
1. razredbeni ispit (pismeni test): provjera znanja iz biologije, fizike i kemije, prema
nastavnom programu I. II. III. i IV. razreda gimnazije (najviše 660 bodova),
2. vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi: opći uspjeh i uspjeh iz biologije, fizike i
kemije u sva četiri razreda i uspjeh na završnom ispitu (najviše 310 bodova)
3. vrednovanje posebnih uspjeha u srednjoj školi: kao posebni uspjeh smatra se osvajanje
prvog do trećeg mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz biologije, fizike ili
kemije (za osvajanje jedne nagrade 20, a za dvije ili više nagrada 30 bodova)
4. priznavanje statusa vrhunskog sportaša: pristupnici kojima je Hrvatski olimpijski odbor
dodijelio status sportaša Hrvatske I. II. ili III. kategorije (20 bodova)
5. pristupnici koji su na razredbenom ispitu za upis ne medicinski fakultet u RH 2007/08. ili
2008/09. godine prešli razredbeni prag, a nisu upisali studij medicine (za jednu godinu 20, za
dvije 30 bodova).
U razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova.
Prag razredbenog ispita je 330 bodova. Od toga mora biti barem po 77 bodova iz
svakog od predmeta (77 - biologija, 77 - fizika i 77 - kemija). Pristupnik koji ne postigne ili
parcijalne ili ukupni razredbeni prag bit će isključen iz daljnjeg razredbenog postupka.
3. Prijave za upis
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. za prvi
razredbeni rok, a 1. i 2. rujna 2009. za drugi razredbeni rok.
Prijave treba predati osobno ili preporučenom pošiljkom, na adresu:
Sveučilište u Zagrebu,
Medicinski fakultet,
Povjerenstvo za upise,
Šalata 3b, 10 000 Zagreb.
Uz prijavu, pored dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici moraju
priložiti: (obrazac prijave i izjave objavljeni su na mrežnoj stranici Fakulteta: www.mef.hr)
1. potvrdu obiteljskog liječnika o posjedovanju osnovnih zdravstvenih i psihofizičkih
sposobnosti za studij medicine,
2. potpisanu izjavu (koja je sastavni dio prijave) da pristupnik ne boluje od psihičkih bolesti
koje bi ga onemogućile u studiju medicine, a koje nisu poznate obiteljskom liječniku;
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3. pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom
natjecanju iz biologije, fizike ili kemije - potvrdu od nadležnog tijela (original, ovjereni
prijevod ili ovjerenu presliku).
4. pristupnici koji imaju status vrhunskog sportaša - rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o
kategorizaciji.
5. pristupnici, koji su na razredbenim ispitima medicinskih fakulteta u RH prešli razredbeni
prag za akad. godine 2007/08. ili 2008/09. a nisu realizirali upis - potvrdu o broju bodova.
6. uplatnicu na iznos od 200 kuna uplaćen na Medicinski fakultet, Privredna banka Zagreb,
račun br. 2340009-1110024619, poziv na broj 080-1
4. Razredbeni ispit
a) Razredbenom ispitu za studij medicine u prvom razredbenom roku smiju pristupiti sve
kategorije pristupnika. Drugi razredbeni rok održat će se samo ako ostane slobodnih mjesta.
b) Razredbeni ispit za prvi upisni rok održat će se 9. srpnja 2009. godine, na Ekonomskom
fakultetu, Trg J.F.Kennedyja 6, a raspored po dvoranama pristupnici će dobiti pri prijavi.
Drugi razredbeni ispit održat će se, ako bude potrebno, 3. rujna 2009. godine.
c) Pristupnici će sve obavijesti o razredbenom ispitu dobiti kod prijave. Pristupnici bez
osobne iskaznice ili putovnice, za identifikaciju, ne će smjeti pristupiti razredbenom ispitu.
5. Upisi
a) Lista uspješnosti pristupnika, oblikovana na temelju ukupnog broja bodova stečenih na
razredbenom postupku, bit će objavljena na oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Šalata 3b, i na stranicama fakulteta www.mef.hr najkasnije 10. srpnja 2009.
godine.
b) Pristupnicima koji su postigli bodove iznad razredbenog praga, ali nisu ostvarili pravo
upisa, bit će ponuđen prijenos bodova na Medicinski fakultet u Rijeci ili Medicinski fakultet u
Splitu ukoliko tamo ostane slobodnih mjesta. Uvjeti prijenosa bodova bit će dani
pristupnicima pri prijavi.
c) Upis u prvu godinu studija obavit će se do 16. srpnja za prvi upisni rok, do 18. srpnja
2009. za drugi upisni rok, a do 6. rujna 2009. za treći upisni rok treba uskladiti sa
Sveučilištem.
d) Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube to
pravo.
6. Obavijesti
Sve obavijesti o razredbenom postupku, upisu i o studiju, pristupnici mogu pronaći na
mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta www.mef.hr, ili zatražiti u Tajništvu Medicinskog
fakulteta u Zagrebu, Šalata 3b. Upute objavljene na oglasnoj ploči Fakulteta sastavni su dio
ovog natječaja.
CD o razredbenom postupku s katalozima znanja iz biologije, fizike i kemije i
Priručnik s testovima razredbenih ispita u razdoblju 1994-2004. mogu se kupiti na
Medicinskom fakultetu.
STUDIJ MEDICINE NA ENGLESKOM JEZIKU
Studij medicine na engleskom jeziku traje 12 semestara (6 godina) prema
modificiranom programu prilagođenom američkim i europskim standardima te
međunarodnim nostrifikacijskim ispitima. Upisuje se 50 polaznika za osobne potrebe, a cijena
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studiranja je 7000 Eura godišnje (u kunskoj protuvrijednosti) ako se plati odjednom ili 7200
Eura (2 x 3600) plativo u dvije rate, prije početka svakog semestra.
1. Uvjeti upisa
- završena četverogodišnja srednja škola i zbirno najmanje šest godina učenja biologije,
fizike i kemije;
- potvrdu obiteljskog liječnika o posjedovanju osnovnih zdravstvenih i psihofizičkih
sposobnosti za studij medicine
- dobro poznavanje engleskog jezika (dokazuje se odgovarajućom potvrdom).
2. Razredbeni postupak
U razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova. Postupak
obuhvaća:
- razredbeni ispit: pismena provjera (na engleskom jeziku) znanja iz biologije, fizike i kemije,
prema nastavnom programu gimnazije u Hrvatskoj;
- vrednovanje uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja: boduje se opći uspjeh sva četiri
razreda, uspjeh na maturi ili završnom ispitu i pojedinačni uspjeh iz biologije, fizike i kemije.
Na razredbenom ispitu pristupnici mogu ostvariti najviše 660 bodova.
Prag razredbenog ispita je 330 bodova. Od toga mora biti barem po 70 bodova iz
svakog od predmeta (70 - biologija, 70 - fizika i 70 - kemija). Pristupnik koji ne postigne
razredbeni prag bit će isključen iz daljnjeg razredbenog postupka.
Na temelju uspjeha srednjoškolskog obrazovanja pristupnik može ostvariti najviše 310
bodova, a temeljem posebnih uspjeha najviše 30 bodova.
Pravo na izravan upis studija medicine na engleskom jeziku na Medicinskom fakultetu
u Zagreb imaju pristupnici:
- koji su diplomirali na preddiplomskom studiju iz prirodnih ili biomedicinskih znanosti s
prosjekom ocjena koji odgovara prosjeku 3,5 i više prema važećoj skali ocjenjivanja u
Republici Hrvatskoj (od 1-5). Nužno je priložiti odgovarajuću potvrdu s ispisom ocjena;
- koji su položili jedan od međunarodno priznatih ispita (MCAT-Medical College Admission
Test, SAT II Subject Tests) iz biologije, fizike i kemije. Uz prijavu za studij nužno je priložiti
potvrdu o položenom ispitu.
3. Prijave za upis
- prijave za upis za prvi razredbeni rok primat će se do 3. srpnja 2009. godine, a razredbeni
ispit bit će 10. srpnja 2009. godine na Medicinskom fakultetu, Šalata 3b.
- prijave za upis u drugom razredbenom roku primat će se do 1. i 2. rujna 2009. godine, a
razredbeni ispit će biti 4. rujna 2009. godine na Medicinskom fakultetu, Šalata 3b.
Uz ispunjeni obrazac za prijavu, koji mogu dobiti na fakultetu ili putem Internet
stranica Fakulteta (www.mef.hr/mse/Application procedure/Application Form), pristupnici
trebaju priložiti:
- ovjerene kopije ili originale svjedodžbi sva 4 razreda srednje škole te završnu svjedodžbu,
njihov prijevod na engleski jezik ovjeren kod sudskog tumača (ako nisu originalno izdane na
engleskom ili hrvatskom jeziku),
- životopis na engleskom jeziku,
- dvije fotografije formata za putovnicu,
- fotokopiju putovnice (stranice s fotografijom),
- rodni list,
- potvrdu obiteljskog liječnika o posjedovanju osnovnih zdravstvenih i psihofizičkih
sposobnosti za studij medicine
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- uplatnicu na svotu u kunama (protuvrijednosti 50 Eura) uplaćenu na Medicinski fakultet,
Privredna banka Zagreb, račun br. 702000-9182800-132344-562, poziv na broj 02-111 130.
- izjavu ili potvrdu o financijskoj sposobnosti roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe koja
će financirati studiranje pristupnika (poput bankovnog izvatka, potvrde o kreditnoj
sposobnosti).
4. Upisi
- lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta u
Zagrebu 11. srpnja 2009. godine.
- lista uspješnosti oblikovat će se na temelju ukupnih bodova stečenih u razredbenom
postupku.
- upis u prvu godinu studija obavit će se do 18. srpnja 2009. za prvi upisni rok, a do 6. rujna
2009. godine za drugi upisni rok.
- pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u propisanom roku, gube to
pravo.
Detaljnije obavijesti o studiju zainteresirani mogu pronaći na Internet stranicama
fakulteta: www.mef.hr/mse, ili zatražiti izravno Studentsku referadu za engleski studij:
Medicinski fakultet, Medical Studies in English, Šalata 3b 10000 Zagreb
Tel. 00385/4590 268
Fax: 00385/4566 711
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16. STOMATOLOŠKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Gundulićeva 5
tel. 01/ 48 07 350, MB: 3204995,
žiroračun broj: 2360000-1101235285
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologije
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij stomatologije (VII/1
stupanj) imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu i koje imaju psihofizičke
sposobnosti s urednim nalazima ortopeda i okuliste za studij stomatologije. Kandidati koji
nisu učili latinski jezik najmanje dvije godine, mogu upisati prvu godinu studija pod uvjetom
da do kraja prve godine studija polože odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika.
2. Razredbeni postupak
Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis dužni su sudjelovati u cjelokupnom
razredbenom postupku. Izbor između pristupnika obavlja se na temelju liste uspješnosti
prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.
a) Razredbeni postupak obuhvaća:
• vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi: općeg uspjeha u svim razredima
i na završnom ispitu, te uspjeha iz predmeta biologija, fizika i kemija u svim
razredima srednje škole,
• provjeru posebnih sposobnosti i sklonosti za studij doktora stomatologije koja se
ocjenjuje kao uspješna ili neuspješna. Neuspjeh eliminira pristupnika od daljnjeg
sudjelovanja u razredbenom postupku,
• provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pisanog testa iz predmeta
biologije, fizike i kemije, prema nastavnom programu I., II., III. i IV. razreda
gimnazije,
• vrednovanje posebnih uspjeha i to po osnovi natjecanja iz predmeta biologije, fizike
i kemije (osvojeno prvo do trećeg mjesta na državnom natjecanju ili međunarodnom
natjecanju iz navedenih predmeta u školskoj godini 2007./2008. i 2008./2009.) i
statusa športaša I. i II. kategorije.
b) Način vrednovanja u razredbenom postupku
Za studij doktora stomatologije pristupnici mogu postići najviše 1000 bodova, i to
• 290 bodova na temelju postignutog uspjeha (ocjena) u srednjoj školi,
•
60 bodova na testu psihomotoričkih sklonosti i sposobnosti za studij doktora
stomatologije,
• 630 bodova temeljem provjere znanja putem testa,
• 20 bodova na temelju posebnih uspjeha u srednjoj školi. Temeljem posebnih
uspjeha (nagrada, status športaša I. i II. kategorije) pristupnik može najviše dobiti
20 bodova.
Pristupnik koji na testu posebnih sposobnosti (test snalaženja u prostornim odnosima,
izrada modela prema predlošku i ispitivanje spretnosti prstiju) postigne manje od 12
bodova (razredbeni prag) isključuje se iz razredbenog postupka.
Pristupnik koji na razredbenom testu postigne manje od 265 bodova isključuje se iz
daljnjeg natjecanja za studij doktora stomatologije.
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3. Prijave za upis
a) Prijave za upis primaju se za prvi razredbeni rok u razdoblju od 29. lipnja do 3. srpnja
2009. godine, a za drugi razredbeni rok (rujanski rok) od 27. do 28. kolovoza 2009.
godine. Prijave za pojedine razredbene rokove se predaju u Službu za studije i trajno
obrazovanje ili preporučenom pošiljkom na adresu:
Stomatološki fakultet, 10000 Zagreb, Petrinjska 34.
b) Uz prijavu, pored dokumenata navedenih u općem dijelu Natječaja, pristupnici trebaju
priložiti:
• potvrdnicu nadležne zdravstvene institucije o psihofizičkim sposobnostima za studij
doktora stomatologije. Uz potvrdnicu obvezno se prilaže specijalistički nalaz
ortopeda i okuliste,
• dokaz o uplaćenim troškovima razredbenog postupka,
• pristupnici koji imaju osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili
međunarodnim natjecanjima iz predmeta biologije, kemije i fizike prilažu potvrdu
od nadležne ustanove, a športaši I. i II. kategorije prilažu potvrdu Hrvatskog
olimpijskog odbora.
4. Razredbeni ispit
a) Razredbeni ispit u prvom roku provodi se za pristupnike za integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij stomatologije. Razredbeni ispit u drugom razredbenom
roku provodi se u slučaju nepopunjenosti upisnih mjesta.
Da bi takvi pristupnici bili upisani, broj bodova u razredbenom postupku ne smije im
biti manji od broja bodova najslabije rangiranog pristupnika upisanog u srpanjskom
upisnom roku.
b) Test provjere psihofizičkih sposobnosti će se obaviti za prvi razredbeni rok dana 6. i
7. srpnja 2009. godine prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči Fakulteta.
c) Razredbeni ispit za provjeru znanja putem testa održati će se dana 8. srpnja 2009.
godine u 9 sati.
Za drugi razredbeni rok test provjere psihomotoričkih sposobnosti obaviti će se dana
31. kolovoza 2009. godine prema rasporedu na oglasnoj ploči Fakulteta, a razredbeni
ispit će se održati dana 2. rujna 2009. godine s početkom u 9 sati, prema rasporedu
koji će se objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta, Petrinjska 34, 10 000 Zagreb, nakon
završenih prijava.
d) Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit bez posebne obavijesti i sudjelovati na
provjeri psihomotoričkih sposobnosti, te ako ga uspješno polože pristupiti provjeri
znanja iz predmeta biologije, fizike i kemije.
e) Na ispit treba donijeti u svrhu provjere osobnu iskaznicu, a strani državljani
putovnicu. U protivnom, kao i u slučaju nedolaska u zakazano vrijeme održavanja
ispita, smatrat će se da je pristupnik odustao od polaganja razredbenog ispita.
5. Upisi
a) Lista uspješnosti pristupnika biti će objavljena na oglasnoj ploči Fakulteta i na web
stranici: http://www.sfzg.hr/.
b) Lista uspješnosti utvrdit će se na temelju uspjeha na razredbenom ispitu, uspjeha na
testu psihomotoričkih sposobnosti i na temelju ukupnih bodova stečenih u
razredbenom postupku. Prvih 10% odobrenih mjesta (kvote) popunjava se na temelju
uspjeha na razredbenom ispitu znanja, pod daljnjim uvjetom da je pristupnik prešao
eliminatorni prag na ispitu iz psihomotoričkih sposobnosti. Ostalih 90% mjesta
pristupnici će upisati na temelju redoslijeda na listi uspješnosti iz svih elemenata
razredbenog postupka. Među prvih 10% koji se upisuju na temelju uspjeha na
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razredbenom ispitu mogu biti samo pristupnici koji su završni ispit (maturu) položili u
akademskoj 2008./2009. godini.
c) Upis u prvu godinu obaviti će se u prvom upisnom roku u razdoblju od 13. srpnja do
17. srpnja 2009. godine do 12 sati, a za drugi upisni rok 8. rujna 2009. godine do 12
sati.
d) Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, gube
pravo na upis.
Obavijesti
Sve detaljne obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku, pristupnici mogu
dobiti na adresi www.sfzg.hr te u Službi za studije i trajno obrazovanje u Tajništvu
Stomatološkog fakulteta, 10000 Zagrebu, Petrinjska 34 ili putem telefona broj: 01/ 48 07 355.
Upute objavljene na oglasnim pločama Fakulteta su sastavni dio ovog Natječaja.
Priručnik za pripremanje razredbenog ispita s katalozima znanja i primjerima pitanja na testu
iz predmeta biologije, kemije i fizike može se kupiti u Tajništvu Fakulteta.
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17. VETERINARSKI FAKULTET
Zagreb, Heinzelova 55,Tel. 01/23 90 111
URL: http://www.vef.hr
e-mail: info@vef.hr
1. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis na integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske
medicine mogu ostvariti pod jednakim uvjetima utvrđenim Zakonom, te u okviru utvrđene
kvote za upis redovitih studenata, svi pristupnici koji su završili gimnaziju, srednju
medicinsku, srednju veterinarsku ili srednju poljoprivrednu školu.
Pristupnici koji nisu završili jednu od navedenih škola, a završili su drugo četverogodišnje
srednjoškolsko obrazovanje, također imaju pravo prijave na natječaj za upis na integrirani
preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine, ako su tijekom školovanja barem
dvije godine slušali kemiju, biologiju i fiziku te ako dobro poznaju hrvatski jezik (strani
državljani).
Pristupnici koji su upisani u I. godinu studija, a tijekom prethodnoga školovanja nisu učili
najmanje dvije godine latinski jezik, moraju do upisa u II. godinu studija priložiti potvrdu o
položenom ispitu iz latinskoga jezika za dvije godine učenja.
2. RAZREDBENI POSTUPAK
a) Svi pristupnici koji se prijave za natječaj za upis podliježu razredbenom postupku kojim se
obavlja izbor pristupnika za studij
b) Razredbeni postupak obuhvaća:
- provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pisanog testa iz biologije, kemije i fizike
prema nastavnom programu gimnazije,
- vrednovanje uspjeha postignutih u srednjoj školi (opći uspjeh svih razreda i mature, odnosno
završnog ispita te uspjeha iz predmeta biologija, kemija i fizika u svim razredima srednje
škole),
- vrednovanje posebnih uspjeha u srednjoj školi i uspjeha na razredbenom postupku prethodne
godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao posebni uspjeh u srednjoj školi
smatra se osvajanje prvog do trećeg mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz
predmeta biologija, kemija, fizika te strukovnih predmeta, odnosno područja vezanih uz prije
navedene strukovne škole. Pristupnici koji su na razredbenom ispitu za akademsku godinu
2008./2009. postigli razredbeni prag, a nisu se upisali na Fakultet, dobivaju 2% od ukupnih
bodova.
c) u razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova i to: 630 na
razredbenom ispitu (210 po svakom predmetu), 340 na temelju uspjeha u srednjoj školi
(vrednuje se ocjena u sva četiri razreda iz predmeta biologija, kemija i fizika, opći uspjeh u
sva četiri razreda i na maturi (ukupno 17 ocjena), a broj bodova se računa tako da se zbroje
sve ocjene i taj broj pomnoži s razlomkom 68/N., gdje je N=broj ocjena; primjerice, ako
pristupnik ima ukupno 17 ocjena i sve ocjene izvrstan (5), imat će maksimalan broj bodova,
tj. 17 x 5 = 85 x 68/17 = 340), te 30 bodova na temelju posebnih uspjeha u srednjoj školi i
postignutog razredbenog praga na prethodnom razredbenom ispitu.
d) pristupnik koji na razredbenom ispitu postigne manje od 315 bodova (razredbeni prag)
isključuje se iz daljnjeg postupka, ali se može prijaviti na sljedeći razredbeni postupak
ukoliko će se on održati.
3. PRIJAVE ZA UPIS:
Prijave za upis predaju se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Fakulteta najkasnije
3. srpnja 2009. do 12 sati za prvi razredbeni rok, a za drugi razredbeni rok od 26. do 28.
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kolovoza 2009. godine.
- uz prijavu, pored dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici moraju
priložiti i:
- potvrdnicu liječnika o posjedovanju osnovnih zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti za
studij veterinarske medicine,
- pristupnici koji su prošle godine polagali razredbeni ispit na Veterinarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu i ostvarili razredbeni prag prilažu potpisanu izjavu u tom smislu, a
pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim
natjecanjima iz predmeta biologija, kemija, fizika, odnosno odgovarajućih strukovnih
predmeta i područja, prilažu potvrdu nadležne institucije.
- uplatnicu na iznos od 250,00 kuna uplaćen na račun Veterinarskoga fakulteta br. 23600001101354554, poziv na broj 101-01 s naznakon za troškove provođenja razredbenog postupka.
4. RAZREDBENI ISPIT
Razredbeni ispit organizirat će se u prvom (ljetnom) i drugom (jesenskom) razredbenom roku.
U prvom razredbenom roku organizira se ispit za sve kategorije pristupnika, a u drugom roku
za one kategorije pristupnika za koje ostane slobodnih mjesta u prvom upisnom roku.
Razredbeni ispit za prvi upisni rok održat će se 7. srpnja 2009. godine u 9 sati, a za drugi
upisni rok 3. rujna 2009. godine u 9 sati.
5. UPISI
Lista uspješnosti oblikovat će se na temelju uspjeha na razredbenom ispitu i na temelju
ukupnih bodova stečenih u razredbenom postupku. Prvih 10% odobrenih mjesta (kvote)
popunjava se na temelju uspjeha na razredbenom ispitu, a ostalih 90% mjesta na temelju liste
ukupnih bodova. U prvih 10% pristupnika koji se upisuju na temelju uspjeha na razredbenom
ispitu uzimaju se u obzir samo pristupnici koji su polagali završni ispit (maturu) u akademskoj
godini 2008./2009.
Upis pristupnika prema rang listama u prvom razredbenom roku bit će do 17. srpnja 2009.
godine.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom se roku nisu upisali, gube pravo na
upis.
Ako u prvom ispitnom roku razredbeni prag ostvari manji broj pristupnika od broja odobrenih
mjesta za upis, pravo prijenosa bodova i upisa na nepopunjena mjesta imaju pristupnici koji
su na drugim studijima u biomedicinskom području ostvarili razredbeni prag toga studija, a
prema listi ukupno postignutih bodova.
Prijave pristupnika iz biomedicinske grupacije za prijenos bodova bit će 20. srpnja 2009. od
10 do 12 sati.
Ako nakon završenog upisa ostane slobodnih mjesta, zbog toga što je broj pristupnika –
stranih državljana koji su položili razredbeni prag bio manji od broja odobrenih mjesta za
upis, primat će se pristupnici s liste hrvatskih državljana koji su ostvarili razredbeni prag i
sami plaćaju troškove studija.
6. OBAVIJESTI
Sve detaljnije podatke i informacije o studiju, prijavama za upis te terminima razredbenog
postupka i upisa studenata mogu se dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta ili na telefon 23 90
106.
Upute objavljene na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Fakulteta dio su ovog natječaja.
Za pripremanje razredbenog ispita tiskan je priručnik s primjerima test-pitanja iz biologije,
kemije i fizike koji se može kupiti u Studentskoj referadi Fakulteta.
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PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 18-20)
18. AGRONOMSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Svetošimunska cesta 25, tel. 01/239 40 94, faks: 231 53 00
žiro-račun 2360000-1101221840,
URL: http://www.agr.hr, e-mail: dekanat@agr.hr
1.
Uvjeti upisa
Pravo prijave za upis na studij imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom.
2.

Prijave i termini za razredbeni postupak

I.
1.
2.
3.

razredbeni rok – srpanjski
Prijave se primaju od ponedjeljka, 29. lipnja do petka, 03. srpnja 2009.
Razredbeni ispit (srpanjski rok) u srijedu, 08. srpnja 2009. godine u 9 sati
Rezultati razredbenog ispita za I. razredbeni rok objavit će se u četvrtak, 09.
srpnja 2009.
Upisi će se provoditi u ponedjeljak, 13. srpnja i u utorak, 14. srpnja 2009.

4.
II.
1.
2.
3.
4.

razredbeni rok – rujanski
Prijave se primaju od srijede, 26. kolovoza do petka, 28. kolovoza 2009.
Razredbeni ispit (rujanski rok) u srijedu, 02. rujna 2009. godine u 9 sati
Rezultati razredbenog ispita za II. razredbeni rok objavit će se u četvrtak, 03.
rujna 2009.
Upisi će se provoditi u utorak, 08. rujna 2009.

Prijave za II. razredbeni rok primat će se samo u slučaju ako nakon I. razredbenog roka ostane
slobodnih mjesta.
Uz prijavu koja se dobije u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta potrebno je priložiti
sljedeće dokumente (original ili presliku ovjerenu od uprave srednje škole):
svjedodžbu o završnom ispitu
svjedodžbe svih razreda srednje škole
rodni list
domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj
narodnosti)
dokaz o uplaćenom iznosu od 200,00 kuna na ime troškova razredbenog postupka
(uplaćuje se na žiro-račun 2360000-1101221840 na ime troškova razredbenog
postupka).
Prijave se predaju osobno u Studentskoj referadi Agronomskog fakulteta ili preporučenom
pošiljkom na gore navedenu adresu Fakulteta. Prijave bez traženih podataka neće se
razmatrati.
Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu prilažu i rješenje o
istovrijednosti stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH,
Zagreb, Donje Svetice 38; uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o
položenom ispitu iz hrvatskog jezika koju izdaje Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,
Zagreb, Ulica Ivana Lučića 3.
3.
Razredbeni postupak
Razredbeni postupak zasniva se na:
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vrednovanju uspjeha iz srednje škole
provjeri znanja na razredbenom ispitu
osnovi posebnih uspjeha pristupnika.
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 350 bodova na osnovi uspjeha u
srednjoj školi, 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu te 50 bodova na
osnovi posebnih uspjeha.
Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na sljedeći način:
prosječni opći uspjeh u svim razredima srednje škole najviše 200 bodova,
završni ispit najviše 70 bodova,
prosječna ocjena iz četiri predmeta (matematika, kemija, biologija, hrvatski
jezik
i književnost) tijekom srednje škole najviše 80 bodova.
Pristupnik koji je imao posebne uspjehe tijekom srednjeg obrazovanja i to dokaže pisanim
dokumentima dobit će posebne bodove. Posebni bodovi se dobivaju po sljedećim osnovama:
Za znanje trećeg svjetskog jezika (engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog,
španjolskog ili talijanskog) koji nije materinji ili koji pristupnik nije učio u srednjoj školi
dobiva se 20 bodova. Provjera znanja provodi se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
Športaš prve i druge kategorije (na temelju potvrde HOO) dobiva 20 bodova.
Pristupnik koji je na natječaju za upis prethodne akademske godine prešao prag, ako se
natječe za upis na istom fakultetu, dobiva 10 bodova.
Pristupnik koji je tijekom srednjeg obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim
natjecanjima ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi, i to iz područja za koje se provodi
pismeni dio razredbenog postupka (matematika, kemija, biologija te hrvatski jezik i
književnost) oslobađa se provjere znanja na razredbenom ispitu i dodjeljuje mu se 600
bodova.
Pristupnik koji je tijekom srednjeg obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnom
natjecanju iz obrazovnog sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede,
discipline Agro i Hortus (na temelju potvrde Agencije za strukovno obrazovanje) oslobađa se
provjere znanja na razredbenom ispitu za studije Agrarna ekonomika, Agroekologija,
Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Poljoprivredna
tehnika i Zaštita bilja i dodjeljuje mu se 600 bodova.
4.
Razredbeni ispit
Razredbeni ispit održat će se prema rasporedu koji će se objaviti na Oglasnoj ploči Fakulteta.
Pristupnici su obvezni doći na razredbeni ispit bez posebnog poziva. Pristupnici moraju
donijeti osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu) te kemijsku olovku i računar s
trigonometrijskim funkcijama. Ako pristupnik ne dođe na ispit u određeno vrijeme, ne predoči
osobnu iskaznicu odnosno putovnicu ili ne donese navedena pomagala smatrat će se da je
odustao od ispita.
Na razredbenom ispitu za studij Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti,
Ekološka poljoprivreda, Hortikultura, Poljoprivredna tehnika i Zaštita bilja provodi se
provjera znanja iz:
biologije (300 bodova),
kemije (200 bodova) i
matematike (100 bodova).
Razredbeni prag iznosi 20% bodova za svaki predmet i 33,33% ukupnih bodova iz sva tri
predmeta (biologija, kemija, matematika). Pristupnik koji na ispitu ostvari manji broj bodova
od navedenog praga odnosno manje od 200 bodova iz sva tri predmeta isključuje se iz
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daljnjeg razredbenog postupka. Provjera znanja provodi se prema udžbenicima koji su
propisani za srednje škole.
Na razredbenom ispitu za studij Agrarna ekonomika provodi se provjera znanja iz:
biologije (300 bodova),
hrvatskog jezika i književnosti (200 bodova) i
matematike (100 bodova)
Razredbeni prag iznosi 20% bodova za svaki predmet i 33,33% ukupnih bodova iz sva tri
predmeta (biologija, hrvatski jezik i književnost, matematika). Pristupnik koji na ispitu ostvari
manji broj bodova od navedenog praga odnosno manje od 200 bodova iz sva tri predmeta
isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. Provjera znanja provodi se prema udžbenicima
koji su propisani za srednje škole.
Na razredbenom ispitu za studij Krajobrazna arhitektura provodi se provjera znanja iz:
biologije (100 bodova), te sljedeći dodatni testovi;
provjera kreativnosti i sposobnosti percepcije u prostoru (sposobnost
zaključivanja, opažanja i čitanja prostornih likova, njihovih struktura ili njihova
odnosa) (100 bodova)
provjera likovnih i grafičkih sposobnosti (ocjena grafičko-likovnih
sposobnosti
prostornog oblikovanja i predodžbe te preslike krajobraznih
struktura kroz provjeru
vizualne memorije, zapažanja i prikazivanja
projekcije i volumena na plohu) (200
bodova)
provjera sposobnosti analitičkog izražavanja kroz rješenje jednog prostornog
problema (ocjenjuje se postavljanje problema, analiza situacije, jasnoća opisnog
i
grafičkog izražavanja te kvaliteta rješenja) (200 bodova)
Razredbeni prag iznosi 20% bodova za svaki od četiriju testova (biologija i tri dodatna testa).
Pristupnik koji na ispitu ostvari manji broj bodova od navedenog praga isključuje se iz
daljnjeg razredbenog postupka. Provjera znanja provodi se prema udžbenicima koji su
propisani za srednje škole.
Rang liste se izrađuju na sljedeći način: 10% upisne kvote na teret MZOŠ popunjava se
isključivo na osnovi uspjeha na ispitu. Preostala raspoloživa mjesta popunjavaju se na osnovi
rezultata zbirnog uspjeha na ispitu, uspjeha u srednjoj školi i na osnovi posebnog uspjeha
pristupnika.
5.
Upis
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na
upis.
Pristupnici koji su uspješno prešli razredbeni prag za studije Agrarna ekonomika i
Krajobrazna arhitektura mogu se upisati isključivo na te studije.
Pristupnici koji su pristupili razredbenom postupku i uspješno prešli razredbeni prag na
Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu ili Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu mogu
se, ako ostane slobodnih mjesta, bez provođenja razredbenog ispita upisati na sljedeće studije
Agronomskog fakulteta: Agroekologija, Animalne znanosti, Biljne znanosti, Ekološka
poljoprivreda, Hortikultura, Poljoprivredna tehnika i Zaštita bilja.
6.
Obavijesti
Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku
pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi i na web stranicama Fakulteta. Upute
objavljene na Oglasnoj ploči Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja. Popis literature i
ogledni primjerci ispitnih pitanja iz biologije, kemije, matematike te hrvatskog jezika i
književnosti nalaze se na web stranicama Fakulteta.
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19. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Pierottijeva 6, tel. 01/4605-007, 01/4836-047,
faks: 4836-083, žiroračun 2360000-1101209724,
URL: http://www.pbf.hr , e-mail: dekan@pbf.hr
1. Uvjeti upisa - Pravo upisa na studij imaju sve osobe sa završenom srednjom
četverogodišnjom školom, hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem
izvan Republike Hrvatske, strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i
strani državljani.
2. Prijave i termini za razredbeni postupak
I. Razredbeni postupak (srpanjski rok)
Prvi upisni rok:
1. Prijave se primaju od ponedjeljka, 29. lipnja do petka, 3. srpnja 2009.
2. Razredbeni ispit (srpanjski rok) u utorak, 7. srpnja 2009. godine u 9 sati
3. Objava rezultata I. razredbenog ispita objaviti će se na listi uspješnosti u srijedu,
8. srpnja 2009.
4. Upisi će se provoditi u ponedjeljak, 13. srpnja i u utorak, 14. srpnja 2009.
Drugi upisni rok:
1. Prijave se primaju u ponedjeljak, 20. srpnja 2009.
2. Upisi će se provoditi u utorak, 21. srpnja 2009.
II. Razredbeni postupak (rujanski rok)
Treći upisni rok:
1. Prijave se primaju od srijede, 26. kolovoza do petka, 28. kolovoza 2009.
2. Razredbeni ispit (rujanski rok) u srijedu, 2. rujna 2009. godine u 9 sati
3. Objava rezultata I. razredbenog ispita objaviti će se na listi uspješnosti u
četvrtak, 3. rujna 2009.
4. Upisi će se provoditi u utorak, 8. rujna 2009.
Četvrti upisni rok:
1. Prijave se primaju u srijedu, 9. rujna 2009.
2. Upisi će se provoditi u četvrtak, 10. rujna 2009.
Prijave za drugi, treći i četvrti upisni rok primaju se samo u slučaju ako ostane slobodnih
mjesta. Uz prijavu koja se dobije u Studentskoj referadi Fakulteta potrebno je priložiti
slijedeće dokumente: (original ili ovjereni preslik): svjedodžba o završenom ispitu srednje
škole, svjedodžbe svih razreda srednje škole, rodni list, domovnicu, dokaz o uplaćenom
iznosu od 200,00 kuna na ime troškova razredbenog postupka (uplaćuje se na žiro račun
Fakulteta). Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu prilažu i rješenje o
istovrijednosti stranih svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa RH, Zagreb, Donje Svetice 38, i uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.
Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu Fakulteta.
Prijave bez traženih podataka neće se razmatrati.
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak zasniva se na:
- vrednovanju uspjeha iz srednje škole
- provjeri znanja na razredbenom ispitu (matematika, kemija i biologija) i na
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- osnovi posebnih uspjeha pristupnika.
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 350 bodova na osnovi uspjeha u
srednjoj školi, 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu, 50 bodova na
osnovi posebnih uspjeha. Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na slijedeći način: - prosječni
opći uspjeh u svim razredima srednje škole najviše 200 bodova, završni ispit, najviše 70
bodova, prosječna ocjena iz četiri predmeta (matematika, kemija, biologija, hrvatski jezik i
književnost) tijekom srednje škole, najviše 80 bodova. Razredbeni prag iznosi 40 bodova za
svaki predmet i 135 ukupnih bodova iz sva tri predmeta (matematika, kemija, biologija).
Pristupnik koji na ispitu ne ostvari jedan od uvjeta razredbenog praga isključuje se iz daljnjeg
razredbenog postupka. Provjera znanja provodi se prema udžbenicima koji su propisani za
srednje škole. Pristupnik koji je imao posebne uspjehe tijekom srednjeg obrazovanja može
dobiti posebne bodove. Područje za koje želi dobiti posebne bodove predlaže pristupnik.
Prijedloge treba potkrijepiti pisanim dokumentima. Posebni bodovi mogu se dobiti po
slijedećim osnovama: Za znanje trećeg svjetskog jezika (engleskog, francuskog, njemačkog,
ruskog, španjolskog ili talijanskog), koji nije materinji ili koji pristupnik nije učio u srednjoj
školi dobiva se 20 bodova. Provjera znanja (pismeno i usmeno) provodi se na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu. Športaš prve i druge kategorije (na temelju potvrde HOO) dobiva 20
bodova. Pristupnik koji je na natječaju za upis prethodne školske godine zadovoljio prag, ako
se natječe za upis na istom fakultetu dobiva 10 bodova. Pristupnik koji je tijekom srednjeg
obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili je sudjelovao na
međunarodnoj olimpijadi s područja za koje se provodi pismeni dio razredbenog postupka
(matematika, kemija i biologija) oslobađa se provjere znanja na razredbenom postupku i
dodjeljuje mu se 600 bodova. Također, pristupnik koji je osvojio jedno od prva tri mjesta na
državnom natjecanju iz obrazovnog područja prehrambene tehnologije oslobađa se provjere
znanja i dodjeljuje mu se 600 bodova na temelju potvrde Agencije za strukovno obrazovanje.
Rang lista se izrađuje na slijedeći način: 10% upisne kvote na teret MZOŠ-a popunjava se
isključivo na osnovi uspjeha na testu. Preostala raspoloživa mjesta popunjavaju se na osnovi
uspjeha na testu te uspjeha u srednjoj školi i na osnovi posebnog uspjeha pristupnika.
4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit održati će se prema rasporedu koji će se objaviti na Oglasnoj ploči Fakulteta.
Pristupnici su obvezni doći na razredbeni ispit bez posebne obavijesti. Pristupnici moraju
donijeti osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu), te kemijsku olovku i kalkulator s
trigonometrijskim funkcijama. Ako pristupnik ne dođe na ispit u određeno vrijeme, nema
osobnu iskaznicu odnosno putovnicu ili ne donese navedena pomagala smatrat će se da je
odustao od ispita.
5. Pristupnici koji su na nekom od fakulteta grupacije, te na Farmaceutsko-biokemijskom
fakultetu, Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije, Medicinskom fakultetu te
Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (Biološki odsjek i Kemijski odsjek) Sveučilišta u
Zagrebu pristupili razredbenom postupku i uspješno prošli razredbeni prag mogu se upisati na
Prehrambeno-biotehnološki fakultet bez provođenja razredbenog postupka (ako ostane
slobodnih mjesta).
6. Obavijesti - Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom
postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi i na web stranicama Fakulteta.
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20. ŠUMARSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Svetošimunska 25, tel.01/2352-555, 01/2352-516, 01/2352-575
2352-400, faks: 2352-496, žiroračun: 2360000-1101340148
URL: http://www.sumfak.hr , e-mail: sumarski-fakultet@zg.t-com.hr
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na studij imaju sve osobe sa završenom srednjom četverogodišnjom školom,
hrvatski državljani, pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske,
strani državljani hrvatskog podrijetla (hrvatska dijaspora) i strani državljani.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni postupak primaju se
za I. razredbeni postupak (srpanjski) od 29. lipnja do 3. srpnja 2009.
za II. razredbeni postupak (rujanski) od 26. kolovoza do 28. kolovoza 2009.
Prijave za drugi razredbeni postupak primat će se samo ako ostane slobodnih mjesta.
Uz prijavu koja se dobije u Studentskoj referadi Fakulteta potrebno je priložiti slijedeće
dokumente (original ili ovjereni preslik): svjedodžbu o završnom ispitu srednje škole,
svjedodžbe svih razreda srednje škole, rodni list, domovnicu, dokaz o uplaćenom iznosu
od 200,00 kuna na ime troškova razredbenog postupka (uplaćuje se na žiroračun
Fakulteta). Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u inozemstvu prilažu i rješenje o
istovrijednosti stranih svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
RH, Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6, i uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.
Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na gore navedenu adresu Fakulteta.
Prijave bez traženih podataka neće se razmatrati.
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak zasniva se na:
- vrednovanju uspjeha iz srednje škole
- provjeri znanja na razredbenom ispitu (matematika, kemija i biologija) i na
- osnovi posebnih uspjeha pristupnika.
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova, od toga: 350 bodova na osnovi uspjeha u
srednjoj školi, 600 bodova na osnovi provjere znanja na razredbenom ispitu, 50 bodova na
osnovi posebnih uspjeha. Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na slijedeći način: prosječni opći
uspjeh u svim razredima srednje škole najviše 200 bodova, završni ispit najviše 70 bodova,
prosječna ocjena iz četiri predmeta (matematika, kemija, biologija, hrvatski jezik i
književnost) tijekom srednje škole najviše 80 bodova. Razredbeni prag iznosi 20% bodova za
svaki predmet i 33% ukupnih bodova iz sva tri predmeta (matematika, kemija, biologija).
Pristupnik koji na ispitu ostvari manji broj bodova od navedenog praga, odnosno manje od
200 bodova iz sva tri predmeta isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka. Provjera
znanja provodi se prema udžbenicima koji su propisani za srednje škole. Pristupnik koji je
imao posebne uspjehe tijekom srednjeg obrazovanja može dobiti posebne bodove. Područje
za koje želi dobiti posebne bodove predlaže pristupnik. Prijedloge treba potkrijepiti pisanim
dokumentima. Posebni bodovi mogu se dobiti po slijedećim osnovama: Za znanje trećeg
svjetskog jezika (engleskog, francuskog, njemačkog, ruskog, španjolskog ili talijanskog), koji
nije materinji ili koji pristupnik nije učio u srednjoj školi dobiva se 20 bodova. Provjera
znanja (pismeno i usmeno) provodi se na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Športaš prve i
druge kategorije (na temelju potvrde HOO) dobiva 20 bodova. Pristupnici koji su na natječaju
za upis prethodne školske godine prešli prag, ako se natječu za upis na istom fakultetu, 10
bodova. Pristupnik koji je tijekom srednjeg obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta na
državnim natjecanjima ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi, s područja za koje se
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provodi pismeni dio razredbenog postupka (matematika, kemija i biologija) ili je osvojio
jedno od prva tri mjesta na Državnom natjecanju srednjih strukovnih škola iz obrazovnog
područja šumarstva i obrade drva oslobađa se provjere znanja na razredbenom postupku i
dodjeljuje mu se 600 bodova. Rang lista se izrađuje na slijedeći način: 10% upisne kvote
popunjava se isključivo na osnovi uspjeha na testu. Preostala raspoloživa mjesta popunjavaju
se na osnovi uspjeha na testu, uspjeha u srednjoj školi i na osnovi posebnog uspjeha
pristupnika. Ako neki od Fakulteta grupacije ne popune sva mjesta prema raspisanom
natječaju, mogu kandidate koji su na nekom od Fakulteta grupacije pristupili postupku i
uspješno prešli razredbeni prag upisati bez provođenja pismenog dijela razredbenog postupka.
4. Razredbeni ispit - održat će se:
Prvi rok u četvrtak 9. srpnja 2009. u 9 sati
Drugi rok u četvrtak 3. rujna 2009. u 9 sati
prema rasporedu koji će se objaviti na Oglasnoj ploči Fakulteta. Pristupnici su obvezni doći
na razredbeni ispit bez posebne obavijesti. Pristupnici moraju donijeti osobnu iskaznicu
(strani državljani putovnicu), te kemijsku olovku i kalkulator s trigonometrijskim funkcijama.
Ako pristupnik ne dođe na ispit u određeno vrijeme, nema osobnu iskaznicu odnosno
putovnicu ili ne donese navedena pomagala smatrat će se da je odustao od ispita.
5. Upis
Rezultati I. razredbenog ispita objaviti će se na listi uspješnosti u ponedjeljak 13. srpnja
2009. u 9 sati na Oglasnoj ploči Fakulteta. Upis u prvu godinu obaviti će se za prvi upisni rok
od ponedjeljka 13. srpnja do četvrtka 16. srpnja 2009. do 12 sati. Prijave za drugi upisni
rok
primat će se u ponedjeljak 20. srpnja 2009. a upisi će se vršiti u utorak 21. srpnja 2009.
Rezultati II. razredbenog ispita objavit će se na listi uspješnosti u četvrtak 7. rujna 2009. u 9
sati na Oglasnoj ploči Fakulteta. Upis u prvu godinu obavit će se za treći upisni rok od
ponedjeljka 7. rujna do utoraka 8.rujna 2009. Prijave za četvrti upisni rok primat će se u
srijedu 9. rujna 2009. a upisi će se vršiti u četvrtak 10. rujna i petak 11. rujna 2009.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, gube pravo na
upis.
Pristupnici na listi čekanja pojedinog studija Šumarskog fakulteta ostvaruju 17. srpnja
2009. u 12 sati pravo upisa na studij Fakulteta na kojem je ostalo slobodnih mjesta te za
osobne potrebe (uz djelomičnu potporu Ministarstva) prema mjestu na rang listi. Ako nakon
prvog odnosno trećeg upisnog roka ostane slobodnih mjesta u drugom odnosno četvrtom
upisnom roku mogu se upisati svi oni studenti koji su stekli pravo upisa na fakultetima s
područja Biotehničkih znanosti.
6. Obavijesti
Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku
pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta. Upute objavljene na Oglasnoj ploči
Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja. Za pripremanje razredbenih ispita koriste se
udžbenici srednje škole te test-pitanja iz biologije, kemije i matematike, koja se mogu kupiti u
Studentskoj referadi Šumarskog fakulteta u Zagrebu.
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PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 21-27)
21. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Zagreb, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska 83f
tel.: 01/ 245-7000 faks: 01/ 245-7559
žiro račun: 2360000-1101355137 Zagrebačka banka d.d. Zagreb
URL http://www.erf.hr
1. Uvjeti upisa
a) Osnovni uvjet za ostvarivanje općeg prava na upis je da su pristupnici završili srednju
školu u trajanju od najmanje četiri godine.
b) svi pristupnici koji se natječu za upis dužni su pristupiti razredbenom postupku.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za:
- srpanjski upisni rok primat će se zaključno s 3. srpnjem 2009. god. do 12 sati
- rujanski upisni rok primat će se zaključno s 28. kolovozom 2009. god. do 12 sati
Prijave se primaju u Studentskoj referadi Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu, Borongajska 83f, od 10-12 sati.
Student koji je izgubio status studenta na ovom Fakultetu ne može se ponovno prijaviti za
polaganje razredbenog ispita.
Prijava se sastoji od obrasca za prijavu i drugih propisanih dokumenata.
Obrazac za prijavu nabavlja se u porti Fakulteta svaki dan od 9 do 12 sati ili na web stranici
Fakulteta. Potrebno je popuniti obrazac, uz naznaku željenog smjera studija.
Pristupnici mogu predati prijavu samo za jedan studijski smjer.
Uz prijavu pristupnici su dužni priložiti dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u
iznosu od 200,00 kn na žiro račun Fakulteta.
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak sastoji se od vrednovanja općeg uspjeha u srednjoj školi i posebnih
uspjeha, provjere znanja pristupnika na razredbenom ispitu, procjene motiviranosti i afiniteta
za studij i provjere znanja stranog jezika.
U razredbenom postupku moguće je postići najviše 1000 bodova i to: 260 bodova na temelju
ocjena u srednjoj školi (opći uspjeh sva četiri razreda i završnog ispita), 80 bodova na temelju
posebnih uspjeha u srednjoj školi, 540 bodova na pismenom dijelu razredbenog ispita i 120
bodova na usmenom dijelu razredbenog ispita.
Pristupnik koji na razredbenom ispitu (pismeni dio) postigne manje od 270 bodova
(razredbeni prag) isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.
4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit (pismeni dio) polaže se za:
Studijski smjer REHABILITACIJA – sociologija, psihologija i biologija
Studijski smjer SOCIJALNA PEDAGOGIJA- sociologija, psihologija i biologija
Studijski smjer LOGOPEDIJA - gramatika i fonetika hrvatskoga jezika, psihologija i
biologija
Usmeni dio razredbenog ispita: provjera znanja iz stranog jezika i procjena
motiviranosti i afiniteta za studij.
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Za studijski smjer logopedija na usmenom dijelu ispita vrši se procjena jezičnogovornog statusa te je prisustvo organski uvjetovanih teškoća izgovora eliminacijski
čimbenik.
Pismeni ispit za prvi upisni rok (srpanjski) održat će se u ponedjeljak , 6. srpnja 2009.
godine u 8 sati u prostorijama Fakulteta bez posebnog poziva, prema rasporedu koji će biti
objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.
Usmeni ispit obavit će se u utorak, 7. srpnja 2009. godine u 8 sati za pristupnike koji su
prešli razredbeni prag.
Objava rezultata bit će u četvrtak, 9. srpnja 2009. godine u 14 sati.
Razredbeni ispit za drugi upisni rok (rujanski) održat će se u petak, 4. rujna 2009. godine u 9
sati u prostorijama Fakulteta bez posebnog poziva samo ukoliko se u prvom roku ne popune
sva mjesta.
5. Upisi
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa i ne plaćaju školarinu ( prvih deset studenata sa
svakog studijskog smjera posebno) obavit će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2009. od 8 do 12
sati.
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa i linerno plaćaju školarinu obavit će se u
utorak, 14. srpnja 2009. godine od 8 do 12 sati.
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa i plaćaju punu cijenu školarine obavit će se u
srijedu, 15. srpnja 2009. godine od 8 do 12 sati.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se u određenom roku, gube pravo na
upis.
Nakon komisijskog utvrđivanja broja slobodnih mjesta s liste redosljeda na mjesto pristupnika
koji su odustali od upisa, obavit će se prozivka pristupnika u četvrtak, 16. srpnja 2009.
godine u 9 sati, a upis prozvanih pristupnika prema listi redosljeda obavit će se odmah nakon
prozivke do popunjenja kvote za upis, uz plaćanje pune cijene školarine.
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a čija obitelj ostvaruje pravo na doplatak za djecu
prve cenzusne grupe, ne plaćaju školarinu.
6. Obavijesti
Za sve informacije u vezi upisa kontaktirajte: studentsku referadu (tel: 01/ 2457532) ili
informacije potražite na našoj web stranici.
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22. EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB
10 000 Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6, tel. 01/2383-333, fax: 01/2335-633
Žiro račun: 2360000-1101351242, Zagrebačka banka d.d., Zagreb
URL: http://www.efzg.hr
1. Opći podaci o studijima i uvjeti upisa
Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu stručnog studija
(5 semestara) su završena srednja škola u trajanju od tri ili četiri godine, sudjelovanje na
razredbenom ispitu te postignut razredbeni prag. Završetkom stručnog studija stječe se 150
ECTS bodova i stručni naziv stručni pristupnik ekonomije odnosno stručna pristupnica
ekonomije uz naznaku završenog smjera studija.
Osnovni uvjeti za ostvarivanje općeg prava natjecanja za upis u prvu godinu preddiplomskog
sveučilišnog studija (8 semestara) na Ekonomskom fakultetu – Zagreb odnosno
preddiplomskog sveučilišnog studija "Poduzetništvo" (6 semestara) u Bjelovaru su
završena srednja škola u trajanju od četiri godine, sudjelovanje na razredbenom ispitu te
postignut razredbeni prag. Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stječe se 240
ECTS bodova odnosno 180 ECTS bodova za studij u Bjelovaru i akademski naziv sveučilišni
prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna prvostupnica ekonomije
(baccalaurea) uz naznaku struke.
U ukupnom zbroju bodova postignutih tijekom razredbenog postupka kandidati moraju
prijeći razredbeni prag kako bi uopće bili uvršteni na rang listu onog studija kojeg su
odabrali prilikom prijave na razredbeni postupak. Razredbeni prag utvrđuje se za svaku
rang listu posebno i to kao bodovna granica od 90% najbolje rangiranih kandidata na
pojedinoj rang listi. Kandidati s postignutim manjim brojem bodova od razredbenog praga
ne uvrštavaju se na rang listu po kojoj se natječu za upis na pojedini studij.
2. Prijave na razredbeni postupak
Prijava na razredbeni postupak za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb
sastoji se od dva dijela:
• Prvi dio odnosi se na pretprijavu putem internetskog obrasca u koji kandidati upisuju
sve podatke relevantne za prijavu na razredbeni postupak, a nalazi se na službenoj
internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr. Ovoj pretprijavi može se pristupiti s bilo
kojeg računala koje ima pristup Internetu;
• Drugi dio odnosi se na konačnu prijavu podnošenjem svih potrebnih dokumenata na
samom Ekonomskom fakultetu – Zagreb prema rasporedu koji će neposredno prije
početka prijava biti objavljen na Oglasnoj ploči Fakulteta.
Ispunjena pretprijava putem internetskog obrasca ne znači da su se kandidati prijavili na
razredbeni postupak. Kako bi završili prijavu, kandidati za studije koji se izvode na
Ekonomskom fakultetu – Zagreb dužni su na Fakultet donijeti sve dokumente relevantne za
prijavu na razredbeni postupak.
Kandidati koji se prijavljuju na razredbeni postupak u statusu stranih državljana odnosno
prijavljuju se na preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree in
Business" ne ispunjavaju pretprijavu putem internetskog obrasca, već se izravno prijavljuju
na Fakultetu sa svom potrebnom dokumentacijom u predviđenom roku za prijavu na
razredbeni postupak. Kandidati u svojstvu stranih državljana odnosno kandidati za studij na
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engleskom jeziku koji su prešli razredbeni prag natječu se za upis u okviru posebno odobrenih
upisnih kvota (posebne rang liste).
Prijava na razredbeni postupak za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo"
Ekonomskog fakulteta – Zagreb koji se izvodi u Bjelovaru (6 semestara), sastoji se od
ispunjavanja pretprijave putem internetskog obrasca koji se nalazi na službenoj internetskoj
stranici Fakulteta www.efzg.hr i podnošenja svih potrebnih dokumenata u Nastavnom centru
u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000 Bjelovar.
U prvom upisnom roku pretprijavu na razredbeni postupak za studije koji se izvode na
Ekonomskom fakultetu – Zagreb putem internetskog obrasca moguće je ispuniti u razdoblju
od 29. lipnja u 08:00 sati do 07. srpnja 2009. godine u 12:00 sati. Predaja dokumenata za
konačnu prijavu na razredbeni postupak u prvom upisnom roku primat će se radnim danom u
vremenu od 09 do 13 sati prema rasporedu koji će biti objavljen na Oglasnoj ploči i službenoj
internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr i to u razdoblju od 29. lipnja do 03. srpnja te 06.
i 07. srpnja 2009. godine. Za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru,
prijave u prvom upisnom roku traju od 13. do 15. srpnja 2009. godine u vremenu od 10 do
13 sati u Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000 Bjelovar.
U drugom upisnom roku prijave za razredbeni postupak će se primati samo ako je nakon
uspješno provedenog prvog upisnog roka ostalo nepopunjenih upisnih mjesta. Pretprijavu na
razredbeni postupak u drugom upisnom roku putem internetskog obrasca za studije koji se
izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb moguće je ispuniti u razdoblju od 24. kolovoza u
08:00 sati do 25. kolovoza 2009. godine u 12:00 sati. Predaja dokumenata za konačnu
prijavu na razredbeni postupak u drugom upisnom roku primat će se u vremenu od 09 do 13
sati prema rasporedu koji će biti objavljen na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici
Fakulteta www.efzg.hr i to 24. i 25. kolovoza 2009. godine. Za preddiplomski sveučilišni
studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru, prijave u drugom upisnom roku traju od 31. kolovoza do
02. rujna 2009. godine u vremenu od 10 do 13 sati u Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B.
Šimića bb, 43000 Bjelovar.
U drugom upisnom roku primat će se i prijave za kandidate koji su četvrti razred srednje škole
završili u inozemstvu u školskoj 2008/2009. godini, ako iz opravdanih razloga nisu mogli
pristupiti razredbenom postupku u prvom upisnom roku. Pod opravdanim razlogom
podrazumijevaju se samo razlozi koji su objektivno uvjetovani, kao što je kasniji završetak
škole i sl., što su kandidati dužni i dokazati.
U postupku konačne prijave na razredbeni postupak kandidati prilažu ovjerene preslike
dokumenata koje ostaju pohranjene u arhivi Fakulteta do okončanja razredbenog postupka. Za
kandidate koji odluče predati originale dokumenata, valja znati da iz tehničkih razloga nije
moguće zahtijevati povrat bilo kojeg dokumenta prije okončanja cjelokupnog razredbenog
postupka u okviru jednog upisnog roka!
U postupku konačne prijave na razredbeni postupak kandidati prilažu ovjerene preslike
dokumenata. Svjedodžbe iz srednje škole mogu biti ovjerene u školi ili kod javnog
bilježnika, dok preslike svih ostalih dokumenata moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.
Prilikom konačne prijave na razredbeni postupak kandidati prilažu sljedeće dokumente:
1. Dokument iz kojeg je vidljiv JMBG u Republici Hrvatskoj. Uz predočenje originala
kandidat predaje presliku osobne iskaznice koja sadrži JMBG ili presliku stranice
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.

putovnice koja sadrži JMBG ili presliku Uvjerenja MUP-a o određenom JMBG-u.
Preslika ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika;
Dokument iz kojeg je vidljiv Osobni identifikacijski broj (OIB) kojeg izdaje
Porezna uprava Ministarstva financija Republike Hrvatske. Uz predočenje originala
Potvrde o osobnom identifikacijskom broju ili nekog drugog dokumenta, kandidat
predaje presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB. Preslika ne mora biti ovjerena kod
javnog bilježnika;
Rodni list odnosno Izvadak iz matične knjige rođenih (ovjerena preslika ili
original);
Domovnicu za Hrvatske državljane (ovjerena preslika ili original) i presliku osobne
iskaznice. Svi kandidati koji nemaju hrvatsko državljanstvo smatraju se strancima i
podliježu propisima koji vrijede za obrazovanje stranaca (ukoliko bilateralnim
ugovorom ili drugim propisom to nije drugačije riješeno) i kod prijave prilažu
presliku putovnice;
Svjedodžbe i to:
4.1. svjedodžbe svih razreda srednje škole (ovjerene preslike ili originale), te
4.2. maturalnu svjedodžbu (svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi – ovjerenu
presliku ili original);
Uplatnicu kao potvrdu uplaćenih troškova razredbenog postupka u iznosu od 400
kuna uplaćenih na žiro-račun Ekonomskog fakulteta – Zagreb broj 23600001101351242. Fakultet će zaprimati samo zelenu kopiju uplatnice koja
OBAVEZNO mora sadržavati:
• Ime i prezime kandidata,
• JMBG kandidata, te
• Opis plaćanja "Naknada za razredbeni postupak";
Kandidati u statusu posebnih prava moraju priložiti i dokumentaciju temeljem koje se
može utvrditi da ostvaruju takva prava;
Kandidati koji imaju pravo na bodove za vrednovanje posebnih aktivnosti,
odgovarajuće dokumente moraju predati istodobno s prijavom, u protivnom ne
ostvaruju pravo na dodatne bodove;
Kandidati strani državljani, osim navedenih dokumenata, prilažu i sljedeće
dokumente:
9.1. potvrdu o položenom hrvatskom jeziku (ako u prethodnom obrazovanju nisu
učili Hrvatski jezik) i
9.2. rješenje o istovrijednosti inozemnih svjedodžbi (obrazovne kvalifikacije) kojeg
izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak na Ekonomskom fakultetu – Zagreb odvija se pod jednakim uvjetima za
sve studije, obuhvaća dva dijela, a konačan rezultat postupka čini zbroj bodova koje kandidati
ostvaruju temeljem:
• vrednovanja uspjeha iz srednje škole – najviše 540 bodova,
• vrednovanja posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja –
najviše 60 bodova te
• provjere znanja putem razredbenog ispita – najviše 600 bodova.
Ukupan zbroj bodova koji kandidat može postići tijekom razredbenog postupka iznosi najviše
1.200 bodova.
Prvi dio razredbenog postupka obuhvaća vrednovanje uspjeha iz srednje škole i posebnih
aktivnosti. Uspjeh postignut iz pojedinih predmeta vrednuje se na način da se izračunaju
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prosječne ocjene za sljedeće predmete: Hrvatski jezik i književnost, Matematika, Zemljopis,
Povijest i strani jezik. Izračunatu prosječnu ocjenu potrebno je zaokružiti na cjelovit broj, a
zaokružuje se tako da decimala koja završava na 5 daje veću prosječnu ocjenu. Svaki se
predmet boduje posebno i to tako da se prosječna ocjena iz sva četiri razreda zamijeni
ekvivalentom broja bodova i to kako slijedi: odličan = 90 bodova, vrlo dobar = 60 bodova,
dobar = 30 bodova te dovoljan = 10 bodova Ukupan zbroj bodova ostvaren na temelju
vrednovanja uspjeha iz srednje škole može biti najviše 540 bodova.
Ukoliko kandidat iz pojedinih predmeta nema ocjene iz sva četiri razreda, prosječna ocjena se
dobiva na način da se zbroj ocjena dijeli s brojem razreda u kojima je kandidat ocijenjen iz
tog predmeta. Kandidatu koji nije imao Hrvatski jezik i književnost kao nastavni predmet jer
je srednju školu završio u inozemstvu, vrednuje se njegov materinji jezik, odnosno jezik na
kojem je pohađao nastavu umjesto Hrvatskoga jezika i književnosti.
Kandidat koji je jezik na kojem je pohađao nastavu (npr. njemački) iskoristio za bodovanje
umjesto Hrvatskog jezika i književnosti, ne može isti jezik još jednom koristiti za bodovanje
stranog jezika u okviru vrednovanja uspjeha iz srednje škole, kao ni u okviru vrednovanja
posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
Kao strani jezik uzima se onaj jezik koji je kandidat pohađao kroz najmanje tri razreda.
Kandidat koji je po programu srednje škole imao dva ili više stranih jezika, u okviru
vrednovanja uspjeha iz srednje škole bira jedan od njih s povoljnijom prosječnom ocjenom.
Drugi strani jezik, bez obzira na visinu postignutog uspjeha, kandidat može koristiti za
ostvarivanje dodatnih bodova u okviru vrednovanja posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom
srednjoškolskog obrazovanja, ali samo ako je strani jezik kandidat pohađao kroz najmanje tri
razreda.
Prosječna ocjena iz Matematike izračunava se za sve matematičke predmete, bez obzira na
nazive, prema najpovoljnijoj ocjeni za svaki pojedini razred. Ocjena iz izbornog ili
fakultativnog matematičkog predmeta se ne vrednuje. Uspjeh koji je kandidat postigao iz
predmeta Geografija ili Ekonomska geografija u okviru srednjoškolskog obrazovanja,
priznaje se kao uspjeh iz predmeta Zemljopis. Uspjeh koji je kandidat postigao iz predmeta
Povijest baštine ili Povijest umjetnosti u okviru srednjoškolskog obrazovanja, ne priznaje se
kao uspjeh iz predmeta Povijest.
Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek općeg uspjeha iz sva četiri razreda i uspjeha
na maturi. Opći uspjeh i matura vrednuju se po jednakim pravilima i bodovima kao što je
objašnjeno za vrednovanje uspjeha iz pojedinih predmeta. Ukoliko su kandidati oslobođeni
mature, pod ocjenom iz uspjeha na maturi upisuju ocjenu odličan.
Za posebne aktivnosti i uspjehe tijekom srednje škole kandidat dobiva dodatne bodove. Za
pojedinu aktivnost ili uspjeh kandidat može dobiti po 20 dodatnih bodova, što u ukupnom
zbroju može dati najviše 60 bodova. Vrednuju se sljedeće posebne aktivnosti:
• Znanje drugog stranog jezika: engleskog, njemačkog, ruskog, francuskog,
talijanskog i španjolskog, prilaganjem svjedodžbi od prvog do četvrtog razreda
srednje škole ili uvjerenja Filozofskog fakulteta u Zagrebu;
• Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u Republici
Hrvatskoj iz predmeta Hrvatski jezik i Matematika; te
• Sportaši prve, druge ili treće kategorije kao vrhunski sportaši ostvaruju dodatne
bodove na temelju potvrde od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.
Vrednuje se samo po jedna aktivnost odnosno uspjeh iz tri prethodno nabrojene skupine.
Kako bi ostvario pravo na dodatne bodove, kandidat mora priložiti odgovarajući pisani
dokument prilikom podnošenja dokumenata za konačnu prijavu na razredbeni postupak.
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Drugi dio razredbenog postupka odnosi se na provjeru znanja putem razredbenog ispita u
pismenom obliku. Razredbeni ispit kandidati polažu odgovaranjem na pitanja iz tri područja:
Hrvatski jezik i književnost (najviše 200 bodova), Matematika (najviše 200 bodova) te
Opća kultura i informiranost (najviše 200 bodova). Na razredbenom ispitu kandidat može
postići najviše 600 bodova. Iz svakog od navedenih područja kandidat dobiva 20 pitanja s
ponuđenim odgovorima od kojih je samo jedan točan i za svaki točan odgovor kandidat
ostvaruje 10 bodova, što u konačnici znači da u okviru pojedinog područja kandidat može
ostvariti najviše 200 bodova.
4. Rang-liste kandidata za upis
Pravo na upis kandidati ostvaruju prema uspjehu ostvarenom u okviru razredbenog postupka
odnosno prema mjestu koje su zauzeli na pojedinoj rang listi. Za upis studenata ustrojavaju se
sljedeće rang liste s pripadajućim upisnim kvotama:
• Redoviti preddiplomski sveučilišni studij – Zagreb (980 mjesta),
• Redoviti preddiplomski sveučilišni studij – Koprivnica (200 mjesta),
• Redoviti preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" – Bjelovar (200 mjesta),
• Redoviti preddiplomski sveučilišni studij – Zagreb za strane državljane (30
mjesta),
• Redoviti preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku "Bachelor Degree
in Business" – Zagreb (100 mjesta),
• Redoviti stručni studij – Zagreb (230 mjesta).
Rang lista za Redoviti preddiplomski sveučilišni studij – Zagreb je jedinstvena za kandidate
koji se natječu za upis uz potpunu ili djelomičnu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i
športa Republike Hrvatske i za one koji sami plaćaju troškove studija. Rang lista kandidata za
redoviti preddiplomski sveučilišni studij "Poslovne ekonomije" i "Ekonomije" je jedinstvena.
Za studij "Poslovne ekonomije" ili studij "Ekonomije" kandidati se opredjeljuju prilikom
pretprijave na razredbeni postupak. Rang lista za Redoviti stručni studij je jedinstvena za sve
kandidate koji sami plaćaju troškove studija.
5. Razredbeni ispit
U prvom upisnom roku lista s prijavama kandidata na razredbeni postupak s pregledom
bodova iz srednje škole za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb bit će
objavljena 08. srpnja 2009. godine u 18 sati na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj
stranici Fakulteta www.efzg.hr. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha iz
srednje škole, dodatne bodove ili status, isti može uložiti 09. srpnja 2009. godine u vremenu
od 09 do 12 sati u Urudžbenom zapisniku Ekonomskog fakulteta – Zagreb. Raspored
kandidata po dvoranama za polaganje razredbenog ispita bit će objavljen 10. srpnja 2009.
godine u 18 sati na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr.
Razredbeni ispit za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u prvom
upisnom roku održat će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2009. godine s početkom u 9 sati na
Ekonomskom fakultetu – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6. Rezultati razredbenog postupka za
studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb bit će objavljeni na Oglasnoj ploči i
službenoj internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr 14. srpnja 2009. godine u 12 sati.
Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha na razredbenom ispitu, isti može uložiti
14. srpnja 2009. godine u vremenu od 12 do 15 sati u Urudžbenom zapisniku Ekonomskog
fakulteta – Zagreb.
Za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru lista s prijavama kandidata
na razredbeni postupak s pregledom bodova iz srednje škole biti će objavljena najkasnije 16.
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srpnja 2009. godine u 12 sati. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha iz
srednje škole, dodatne bodova ili status, isti može uložiti 16. srpnja 2009. godine u vremenu
od 12 do 13 sati. Prigovor se predaje u pismenom obliku u Nastavnom centru u Bjelovaru.
Raspored kandidata po dvoranama za polaganje razredbenog ispita u prvom upisnom roku bit
će objavljen 16. srpnja 2009. godine u 18 sati na Oglasnoj ploči Centra i na službenoj
internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr.
Razredbeni ispit za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru u prvom
upisnom roku održat će se u petak, 17. srpnja 2009. godine s početkom u 13 sati u
Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000 Bjelovar. Rezultati razredbenog
postupka bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Nastavnog centra u Bjelovaru 17. srpnja 2009.
godine u 18 sati. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha na razredbenom ispitu,
isti može uložiti 20. srpnja 2009. godine u vremenu od 9 do 10 sati. Prigovor se predaje u
pismenom obliku u Nastavnom centru u Bjelovaru.
U drugom upisnom roku lista s prijavama kandidata na razredbeni postupak s pregledom
bodova iz srednje škole za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb bit će
objavljena 26. kolovoza 2009. godine u 16 sati na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj
stranici Fakulteta www.efzg.hr. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha iz
srednje škole, dodatne bodove ili status, isti može uložiti 27. kolovoza 2009. godine u
vremenu od 09 do 12 sati u Urudžbenom zapisniku Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
Raspored kandidata po dvoranama za polaganje razredbenog ispita bit će objavljen 28.
kolovoza 2009. godine u 16 sati na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Fakulteta
www.efzg.hr.
Razredbeni ispit za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb u drugom
upisnom roku održat će se u ponedjeljak, 31. kolovoza 2009. godine s početkom u 9 sati
na Ekonomskom fakultetu – Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6. Rezultati razredbenog postupka
za studije koji se izvode na Ekonomskom fakultetu – Zagreb bit će objavljeni na Oglasnoj
ploči i službenoj internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr 01. rujna 2009. godine u 12
sati. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha na razredbenom ispitu, isti može
uložiti 01. rujna 2009. godine u vremenu od 12 do 15 sati u Urudžbenom zapisniku
Ekonomskog fakulteta – Zagreb.
Za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru lista s prijavama kandidata
na razredbeni postupak s pregledom bodova iz srednje škole biti će objavljena najkasnije 03.
rujna 2009. godine u 12 sati. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha iz srednje
škole, dodatne bodova ili status, isti može uložiti 03. rujna 2009. godine u vremenu od 12 do
13 sati. Prigovor se predaje u pismenom obliku u Nastavnom centru u Bjelovaru. Raspored
kandidata po dvoranama za polaganje razredbenog ispita u prvom upisnom roku bit će
objavljen 03. rujna 2009. godine u 18 sati na Oglasnoj ploči Centra i na službenoj
internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr.
Razredbeni ispit za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" u Bjelovaru u drugom
upisnom roku održat će se u petak, 04. rujna 2009. godine s početkom u 13 sati u
Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000 Bjelovar. Rezultati razredbenog
postupka bit će objavljeni na Oglasnoj ploči Nastavnog centra u Bjelovaru 04. rujna 2009.
godine u 18 sati. Ukoliko kandidat ima prigovor na bodovanje uspjeha na razredbenom ispitu,
isti može uložiti 07. rujna 2009. godine u vremenu od 9 do 10 sati. Prigovor se predaje u
pismenom obliku u Nastavnom centru u Bjelovaru.
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Drugi upisni rok također će se održati za kandidate koji su četvrti razred srednje škole završili
u inozemstvu u školskoj 2008/2009. godini, ako iz opravdanih razloga nisu mogli pristupiti
razredbenom ispitu u prvom roku. Ovi kandidati ostvaruju pravo na upis temeljem usporedbe
broja bodova postignutih na drugom upisnom roku i broja bodova koje je bilo potrebno
prikupiti kako bi se stekao uvjet za upis u prvom upisnom roku.
6. Upisi
Postupak upisa kandidata u prvu godinu studija za sve studije koji se izvode na Ekonomskom
fakultetu – Zagreb obavit će se prema rasporedu koji će se nakon provedenog razredbenog
postupka objaviti na Oglasnoj ploči i službenoj internetskoj stranici Fakulteta www.efzg.hr.
Prema redoslijedu upisa, najprije se upisuju redoviti studenti preddiplomskog sveučilišnog
studija koji studiraju uz potpunu ili djelomičnu financijsku potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske, zatim studenti koji sami plaćaju troškove studija
(redoviti studij za osobne potrebe) i to do popunjenja kvote za upis na redoviti studij. Potom
se pristupa upisu redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog studija u Koprivnici.
Nakon toga, provodi se postupak upisa redovitih studenata preddiplomskog sveučilišnog
studija za strane državljane i studija na engleskom jeziku. Po završetku upisa na
preddiplomski sveučilišni studij pristupa se upisu studenata na redovitom stručnom studiju.
Po zaključenju upisa na redoviti preddiplomski sveučilišni studij, kandidati koji nisu stekli
dovoljan broj bodova za upis, moći će podnijeti zamolbu za prijenos bodova na druge rang
liste do popunjenja slobodnih mjesta, ukoliko ih bude.
Za preddiplomski sveučilišni studij "Poduzetništvo" upisi će se provesti prema rasporedu koji
će biti objavljen na Oglasnoj ploči u Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000
Bjelovar.
Kandidat koji je stekao uvjete za upis mora se upisati prema rasporedu za upis koji će biti
objavljen odmah po objavljivanju konačnih rezultata razredbenog postupka. Ukoliko se
kandidat, koji je stekao uvjete za upis u prvu godinu studija, ne upiše prema utvrđenom
rasporedu, smatrat će se da je odustao od upisa, gubi pravo naknadnog upisa i umjesto njega
će se upisat kandidat koji je ispod njega na rang listi.
7. Obavijesti
Sve informacije o razredbenom postupku i upisima u prvu godinu studija nalaze se u
publikaciji "Informacije o upisu u prvu godinu studija akademske 2009/2010. godine", dok se
na službenim Internet stranicama Fakulteta www.efzg.hr, pored osnovnih, nalaze i ažurirane
informacije na dnevnoj bazi. Zbirka zadataka s proteklih razredbenih postupaka može se
također kupiti u Skriptarnici Fakulteta.
Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi
Ekonomskog fakulteta svakim radnim danom od 12.00 do 15.30 sati (osim petkom do 14.30
sati) ili na brojeve telefona 2383-176, 2383-215 i 2383-221.
U svezi preddiplomskog sveučilišnog studija "Poduzetništvo" sve informacije zainteresirani
kandidati mogu dobiti i u Nastavnom centru u Bjelovaru, A.B. Šimića bb, 43000 Bjelovar ili
na brojeve telefona 043/622-016 i 043/220-578.
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23. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
42 000 Varaždin, Pavlinska 2, tel. 042/390-800, faks: 042/213-413
žiroračun: 2360000-1101741225, poziv na broj 06 3006107
URL: http://www.foi.hr, e-mail: referada@foi.hr , tel: 042/390-818

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu uz uvjet da u
razredbenom postupku postignu razredbeni prag – 200 bodova.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni postupak primat će se:
a) za I. razredbeni rok 29. lipnja do 6. srpnja 2009. do 12:00
b) za II. razredbeni rok primat će se prijave samo ako je nakon prvog upisnog roka
ostalo nepopunjenih mjesta, i to od 24. kolovoza - 28. kolovoza 2009. godine do
12:00
3. Razredbeni postupak
Rezultati razredbenog ispita čini zbroj bodova koji se ostvaruju od tri dijela:
1. vrednovanje uspjeha u srednjoj školi temeljem čega pristupnici mogu ostvariti
najviše 340 bodova
2. vrednovanja posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja
temeljem čega pristupnici mogu ostvariti najviše 60 bodova
3. vrednovanja uspjeha na razredbenom ispitu temeljem čega pristupnici mogu
ostvariti najviše 600 bodova
Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju RH koje se provodi pod nadzorom
fakulteta odnosno Ministarstva ili odgovarajuće državne institucije. Sudjelovanje na
međunarodnoj olimpijadi iz djelokruga predmeta za koje se provodi pismeni dio razredbenog
ispita, pristupnik se oslobađa provjere znanja iz tog predmeta.
Da bi ostvario dodatne bodove pristupnik mora priložiti odgovarajući pisani dokument
prilikom prijave za razredbeni ispit. Ukoliko pristupnik u kojoj od navedenih aktivnosti ima
više uspješnih ostvarenja, za svaku dobiva 20 bodova, ali ne može dobiti više od ukupno 60
bodova.
Vrednovanje uspjeha srednje škole
Bodovi temeljem uspjeha u srednjoj školi utvrđuju se na sljedeći načina:
A) Elementi koji se vrednuju:
- Hrvatski jezik i književnost
- Matematika
- Opći uspjeh.
Način bodovanja
Ocjena ostvarena u svakoj godini školovanja, tj. 1., 2., 3. i 4. razredu, množi se s
koeficijentom 5, što znači da maksimalan broj bodova koji se može ostvariti u jednom od
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navedenih elemenata iznosi 100, a ukupan broj bodova temeljem uspjeha u svim elementima
u 4-godišnjem školovanju iznosi 300 bodova.
B) Posebno se vrednuje ostvareni uspjeh na maturi koji donosi sljedeće bodove:
- izvrstan
40 bodova
- vrlo dobar

30 bodova

- dobar

20 bodova

- dovoljan

10 bodova

Bodovi temeljem uspjeha u srednjoj školi donose maksimalno ukupno bodova:
1. Predmeti i opći uspjeh

300 bodova

2. Uspjeh na maturi

40 bodova

UKUPNO:

340 bodova

Prosječna ocjena izračunava se na jednu decimalu i zaokružuje se tako da decimala
koja završava na 5 daje veću prosječnu ocjenu.
Pristupnicima koji nisu imali hrvatski jezik kao nastavni predmet jer su srednju školu
završili u inozemstvu, vrednuje se njihov materinji jezik, odnosno jezik na kojem su slušali
nastavu umjesto hrvatskog jezika.
Vrednovanje posebnih aktivnosti tijekom srednje škole
Za posebne aktivnosti i uspjeh tijekom srednje škole pristupnik dobiva dodatne bodove. Za
svaku pojedinu aktivnost pristupnik može dobiti 20 dodatnih bodova, a ukupno 60 bodova.
Vrednuju se sljedeće aktivnosti:
1. Znanje stranog jezika: engleskog, njemačkog, ruskog, francuskog, talijanskog i
španjolskog ako ga pristupnik nije učio kao strani jezik u srednjoj školi i ako mu nije
materinji jezik. Ovaj jezik pristupnici polažu na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Uz
prijavu prilažu potvrdu Filozofskog fakulteta o uspješno položenom ispitu iz toga
stranog jezika.
2. Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju RH koje se provodi pod
nadzorom fakulteta odnosno Ministarstva ili odgovarajuće državne institucije.
Sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz djelokruga predmeta za koje se provodi
pismeni dio razredbenog ispita, pristupnik se oslobađa provjere znanja iz tog
predmeta.
3. Završena još jedna srednja škola.
4. Sportaš I. i II. kategorije. Potvrdu za ovu aktivnost pristupnici moraju ishoditi od
Hrvatskog olimpijskog odbora.
5. Položen razredbeni ispit (postignut najmanje razredbeni prag) u akademskoj
2008./2009. godini na Fakultetu organizacije i informatike.
Da bi ostvario dodatne bodove pristupnik mora priložiti odgovarajući pisani dokument
prilikom prijave za razredbeni ispit. Ukoliko pristupnik u kojoj od navedenih aktivnosti ima
više uspješnih ostvarenja, za svaku dobiva 20 bodova, ali ne može dobiti više od ukupno 60
bodova
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Vrednovanje razredbenog ispita
Razredbeni ispit provodi se iz sljedećih predmeta:
¾ MATEMATIKA
¾ INFORMATIKA

30 pitanja
30 pitanja

Na svako pitanje ponuđeno je 5 odgovora , a pristupnik zaokružuje odgovor koji smatra
točnim.
Za točan odgovor
Za netočan odgovor

10 bodova
0 bodova

Pristupnici moraju na razredbenom ispitu postići razredbeni prag koji iznosi 200 bodova,
uz prag od 100 bodova iz matematike i 100 bodova iz informatike.
Pristupnik koji je tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojio jedno od prva tri mjesta
na državnim natjecanjima u Republici Hrvatskoj, što se provode pod nadzorom fakulteta,
odnosno državne stručne organizacije, ili je sudjelovao na međunarodnoj olimpijadi iz
predmeta koji se polaže na razredbenom ispitu, oslobađa se od provjere znanja za
odgovarajući predmet i dodjeljuje mu se maksimalni broj bodova koji može steći na provjeri
znanja iz toga predmeta na razredbenom ispitu, tj. 200 bodova.
4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit u I. roku održat će se 10. srpnja 2009. s početkom u 9:00 sati, a u II. roku
01. rujna 2009. s početkom u 9:00 sati.
5. Upisi
Upisi pristupnika za upis u I. godinu studija obavit će se na Fakultetu organizacije i
informatike u Varaždinu od 13. i 14. srpnja 2009. prema utvrđenom rasporedu s rang-liste,
koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranicama: www.foi.hr/upisi. Upisi za drugi
(rujanski) rok održat će se 03. rujna 2008.
Zbirka zadataka s prijašnjih razredbenih postupaka može se nabaviti u skriptarnici Fakulteta.

STRUČNI STUDIJ: "Primjena informacijske tehnologije u poslovanju"
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni postupak primat će se:
a) za srpanjski razredbeni rok od 29. lipnja do 02. srpnja 2009. godine
b) za rujanski razredbeni rok od 24. kolovoza do 28. kolovoza 2009. godine
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak obuhvaća:
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•
•

vrednovanju uspjeha iz srednje škole, po kojojosnovi pristupnik može maksimalno
ostvariti 340 bodova
priznanju posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja
temeljem čega pristupnici mogu ostvariti najviše 60 bodova

Dakle, pristupnik u razredbenom postupku može maksimalno ostvariti 400 bodova.
4. Razredbeni ispit
U akademskoj godini 2009./2010. razredbenog ispita za upis na stručni studij PITUP nema.
Rang lista se formira na temelju uspjeha u srednjoj školi te na osnovi posebnih aktivnosti i
uspjeha pristupnika.
5. Upisi
UPISI U I. GODINU STUDIJA održat će se:
za Varaždin:
Za I. upisni rok od 6. i 7. srpnja 2009. do 13:00 sati
Za II. (rujanski) upisni rok 2. rujna 2009. do 13:00 sati
za centar Križevci:
Za I. upisni rok 4. srpnja 2009. u 9:00
Za II. (rujanski) upisni rok 5. rujna 2009. u 9:00
za centar Zabok:
Za I. upisni rok 4. srpnja 2009. u 9:00
Za II. (rujanski) upisni rok 5. rujna 2009. u 9:00
za centar Sisak:
Za I. upisni rok 6. srpnja 2009. u 9:00
Za II. (rujanski) upisni rok 7. rujna 2009. u 9:00
6. Obavijesti
Sve ostale obavijesti o prijavama za upis, razredbenom postupku i vrednovanju razredbenog
postupka te o upisima u I. godinu studija i sl. nalaze se u Informacijama o upisu u I. godinu
preddiplomskog studija 2009./2010. god. i na web-stranicama: www.foi.hr/upisi.
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EKONOMSKI FAKULTET – ZAGREB I FAKULTET ORGANIZACIJE I
INFORMATIKE VARAŽDIN
42 000 Varaždin, Pavlinska 2, tel. 042/201-983, faks: 042/201-976
žiro račun: 2360000-1101741225, poziv na broj 06 3006107
URL: http://www.foi.hr, e-mail: referada@foi.hr , ljiljana.horcicka@foi.hr tel: 042/201-983

ZAJEDNIČKI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
"EKONOMIKA PODUZETNIŠTVA"
1. Opće informacije o studiju
Zajednički preddiplomski sveučilišni studij "Ekonomika poduzetništva" u trajanju od tri
akademske godine (6 semestara) izvodi se u cijelosti na Fakultetu organizacije i informatike u
Varaždinu i to kao redoviti studij. Završetkom studija stječe se ukupno 180 ECTS bodova i
akademski naziv sveučilišni prvostupnik ekonomije (baccalaureus) odnosno sveučilišna
prvostupnica ekonomije (baccalaurea).
2. Upisne kvote i participacija
Upisna kvota za upis u prvu godinu studija je 200 studenata.
a) Redoviti studij uz potporu Ministarstva (troškove studija snosi Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa Republike Hrvatske) – 30 studenata;
b) Redoviti studij za osobne potrebe (troškove studija snose sami studenti uz linearno
povećavanje s obzirom na postignut uspjeh na razredbenom postupku) – 30
studenata;
c) Redoviti studij za osobne potrebe (troškove studija snose sami studenti u cijelosti) –
140 studenata.
Puna participacija za jednu godinu studija iznosi 9.000 kuna.
3. Uvjeti upisa
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu.
U ukupnom zbroju bodova postignutih tijekom razredbenog postupka kandidati moraju
prijeći razredbeni prag kako bi uopće bili uvršteni na rang listu onog studija kojeg su
odabrali prilikom prijave na razredbeni postupak. Razredbeni prag utvrđuje se za svaku
rang listu posebno i to kao bodovna granica od 90% najbolje rangiranih kandidata na
pojedinoj rang listi. Kandidati s postignutim manjim brojem bodova od razredbenog praga
ne uvrštavaju se na rang listu po kojoj se natječu za upis na pojedini studij.
4. Prijave na razredbeni postupak
Prijave na razredbeni postupak primat će se za:
c) I. upisni rok: od 06. do 14. srpnja 2009. godine od 08:00 do 14:00 sati
d) II. upisni rok prijave će se primati samo ukoliko nakon uspješno provedenog prvog
upisnog roka ostane nepopunjenih mjesta i to u razdoblju od 27. kolovoza do 02.
rujna 2009. godine od 08:00 do 14:00 sati.
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5. Elementi vrednovanja u okviru razredbenog postupka
Ukupan rezultat razredbenog postupka čini zbroj bodova koji se ostvari temeljem:
a) vrednovanja uspjeha iz srednje škole – najviše 540 bodova,
b) vrednovanja posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja –
najviše 60 bodova, i
c) provjere znanja putem razredbenog ispita – najviše 600 bodova.
Ukupan zbroj bodova koji kandidat može postići tijekom razredbenog postupka iznosi 1.200
bodova.
a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole
Prvi dio razredbenog postupka obuhvaća vrednovanje uspjeha iz srednje škole i posebnih
aktivnosti. Uspjeh postignut iz pojedinih predmeta vrednuje se na način da se izračunaju
prosječne ocjene za sljedeće predmete: Hrvatski jezik i književnost, Matematika, Zemljopis,
Povijest i strani jezik. Izračunatu prosječnu ocjenu potrebno je zaokružiti na cjelovit broj, a
zaokružuje se tako da decimala koja završava na 5 daje veću prosječnu ocjenu. Svaki se
predmet boduje posebno i to tako da se prosječna ocjena iz sva četiri razreda zamijeni
ekvivalentom broja bodova i to kako slijedi:
Odličan = 90 bodova
Vrlo dobar = 60 bodova
Dobar = 30 bodova
Dovoljan = 10 bodova
Ukupan zbroj bodova ostvaren na temelju vrednovanja uspjeha iz srednje škole može biti
najviše 540 bodova.
Ukoliko kandidat iz pojedinih predmeta nema ocjene iz sva četiri razreda, prosječna ocjena se
dobiva na način da se zbroj ocjena dijeli s brojem razreda u kojima je kandidat ocijenjen iz
tog predmeta.
Kandidatu koji nije imao Hrvatski jezik i književnost kao nastavni predmet jer je srednju
školu završio u inozemstvu, vrednuje se njegov materinji jezik, odnosno jezik na kojem je
pohađao nastavu umjesto Hrvatskoga jezika i književnosti. Kandidat koji je jezik na kojem je
pohađao nastavu (npr. njemački) iskoristio za bodovanje umjesto Hrvatskog jezika i
književnosti, ne može isti jezik još jednom koristiti za bodovanje stranog jezika u okviru
vrednovanja uspjeha iz srednje škole, kao ni u okviru vrednovanja posebnih aktivnosti i
uspjeha tijekom srednjoškolskog obrazovanja.
Kao strani jezik uzima se onaj jezik koji je kandidat pohađao kroz najmanje tri razreda.
Kandidat koji je po programu srednje škole imao dva ili više stranih jezika, u okviru
vrednovanja uspjeha iz srednje škole bira jedan od njih s povoljnijom prosječnom ocjenom.
Drugi strani jezik, bez obzira na visinu postignutog uspjeha, kandidat može koristiti za
ostvarivanje dodatnih bodova u okviru vrednovanja posebnih aktivnosti i uspjeha tijekom
srednjoškolskog obrazovanja, ali samo ako je strani jezik kandidat pohađao kroz najmanje tri
razreda.
Prosječna ocjena iz Matematike izračunava se za sve matematičke predmete, bez obzira na
nazive, prema najpovoljnijoj ocjeni za svaki pojedini razred. Ocjena iz izbornog ili
fakultativnog matematičkog predmeta se ne vrednuje.
Uspjeh koji je kandidat postigao iz predmeta Geografija ili Ekonomska geografija u okviru
srednjoškolskog obrazovanja, priznaje se kao uspjeh iz predmeta Zemljopis.
Uspjeh koji je kandidat postigao iz predmeta Povijest baštine ili Povijest umjetnosti u okviru
srednjoškolskog obrazovanja, ne priznaje se kao uspjeh iz predmeta Povijest.
Za vrednovanje općeg uspjeha uzima se prosjek općeg uspjeha iz sva četiri razreda i uspjeha
na maturi. Opći uspjeh i matura vrednuju se po jednakim pravilima i bodovima kao što je
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objašnjeno za vrednovanje uspjeha iz pojedinih predmeta. Ukoliko su kandidati oslobođeni
mature, pod ocjenom iz uspjeha na maturi upisuju ocjenu odličan.
b) Vrednovanje posebnih aktivnosti tijekom srednje škole
Za posebne aktivnosti i uspjehe tijekom srednje škole kandidat dobiva dodatne bodove. Za
pojedinu aktivnost ili uspjeh kandidat može dobiti po 20 dodatnih bodova, što u ukupnom
zbroju može dati najviše 60 bodova. Vrednuju se sljedeće posebne aktivnosti:
1. Znanje drugog stranog jezika: engleskog, njemačkog, ruskog, francuskog,
talijanskog i španjolskog, pod uvjetom da kandidatu jedan od ovih jezika nije materinji
jezik. Za ostvarivanje bodova po ovoj osnovi kandidati uz prijavu na razredbeni
postupak prilažu uvjerenje Filozofskog fakulteta u Zagrebu o uspješno položenom
ispitu iz toga stranog jezika. Ukoliko su kandidati strani jezik učili u srednjoj školi,
stječu pravo na dodatne bodove ukoliko su tijekom srednje škole strani jezik pohađali
kroz najmanje tri razreda, a kao dokaz prilažu svjedodžbe od prvog do četvrtog
razreda srednje škole i tada im se znanje drugog stranog jezika vrednuje bez provjere
znanja na Filozofskom fakultetu;
2. Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u Republici
Hrvatskoj iz Hrvatskog jezika i Matematike koje se provodi pod nadzorom fakulteta
odnosno Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske ili
odgovarajuće državne institucije; te
3. Sportaši prve, druge ili treće kategorije kao vrhunski sportaši ostvaruju dodatne
bodove na temelju potvrde od strane Hrvatskog olimpijskog odbora.
Kako bi ostvario pravo na dodatne bodove kandidat mora priložiti odgovarajući pisani
dokument prilikom podnošenja dokumenata za prijavu na razredbeni postupak. Ukoliko
kandidat u kojoj od navedenih aktivnosti ima više uspješnih ostvarenja, npr. znanje više
stranih jezika, osvojeno više odličja iz sportskih disciplina i dr., vrednuje se samo po jedno iz
tri svake od prethodno nabrojene skupine s 20 dodatnih bodova, što u ukupnom zbroju ne
može dati više od 60 bodova.
c) Vrednovanje razredbenog ispita
Drugi dio razredbenog postupka odnosi se na provjeru znanja putem razredbenog ispita u
pismenom obliku. Razredbeni ispit kandidati polažu odgovaranjem na pitanja iz tri područja:
Hrvatski jezik i književnost, Matematika te Opća kultura i informiranost.
Iz svakog od navedenih predmeta kandidat dobiva 20 pitanja s ponuđenim odgovorima od
kojih je samo jedan točan i za svaki točan odgovor kandidat ostvaruje 10 bodova, što u
konačnici znači da u okviru pojedinog područja kandidat može ostvariti najviše 200 bodova.
Na razredbenom ispitu kandidat može postići najviše 600 bodova.
Razredbeni ispit održat će se u:
a) I. upisnom roku u petak, 17. srpnja 2009. godine s početkom u 09:00 sati,
b) II. upisnom roku u petak, 04. rujna 2009. godine s početkom u 09:00 sati.
6. Upisi
Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa u I. godinu studija akademske 2009/2010. godine
obavit će se na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu 20. i 21. srpnja 2009. godine
od 08:00 do 14:00 sati prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web
stranicama www.foi.hr/upisi.
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Za ona mjesta koja ostanu nepopunjena nakon uspješno provedenog prvog upisnog roka, u II.
upisnom roku upisi će se održat 07. rujna 2009. godine od 08:00 do 14:00 sati.
7. Obavijesti
Sve detaljne informacije o upisu u prvu godinu zajedničkog preddiplomskog studija
"Ekonomika poduzetništva" kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta
organizacije i informatike u Varaždinu, Pavlinska 2, na web stranici http://www.foi.hr/upisi
ili na broj telefona 042/201-983.
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24. FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU,
10 000 Zagreb, Lepušićeva 6, tel.01/464- 2000, faks: 01/4655 -316,
žiro-račun kod Zagrebačke banke broj: 2360000-1101217644,
web:www.fpzg.hr i e-mail: dekanat@fpzg.hr
1. Uvjeti upisa na preddiplomski studij politologije i novinarstva
a) Na natječaj za upis mogu se prijaviti pristupnici sa završenom srednjom
četvorogodišnjom školom.
b) Svi pristupnici koji se natječu za upis dužni su pristupiti razredbenom postupku.
Prvenstvo kod upisa određuje se prema rezultatu koji je pristupnik postigao u
razredbenom postupku.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za upis primaju se za prvi razredbeni rok od 29. lipnja.- 3. srpnja 2009. godine, a
za drugi razredbeni rok 31. kolovoza 2009. godine.
Prijave za drugi razredbeni rok primat će se samo ukoliko nakon prvog razredbenog roka
ostane slobodnih mjesta za upis.
Prijava za razredbeni postupak sastoji se iz dva dijela, prvi dio odnosi se na prijavu putem
Internet obrasca koji se nalazi na službenoj web stranici Fakulteta: www.fpzg.hr, a drugi dio
odnosi se na konačnu prijavu – popunjeni obrazac (kupuje se na porti Fakulteta) i podnošenje
svih potrebnih dokumenata koji se predaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:
Fakultet političkih znanosti, Lepušićeva 6, Zagreb, (za Studentsku referadu).
3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za profil baccalaureus/baccalaurea politologije i
baccalaureus/baccalaurea novinarstva obuhvaća:
a) vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (prosjek općeg uspjeha u sva četiri razreda,
opći uspjeh na maturi, prosjek uspjeha u sva četiri razreda iz hrvatskog jezika i jednog
stranog jezika) pristupnik može ostvariti najviše 296 bodova,
b) provjera znanja na razredbenom ispitu putem testa iz hrvatskog jezika i
književnosti, povijesti, politike i gospodarstva, pristupnik može ostvariti najviše 445
bodova,
c) provjera opće kulture putem testa, pristupnik može ostvariti najviše 148 bodova
d)vrednovanje posebnih aktivnosti i uspjeha (međunarodna matura, jedno od prva tri
mjesta u državnim ili međunarodnim natjecanjima u znanju, završena još jedna srednja
škola, znanje trećeg stranog jezika, osim materinskog, status vrhunskog sportaša prve
kategorije, vrednovanje novinarskih radova), pristupnik može ostvariti najviše 111
bodova.
Razredbeni prag iznosi 481 bod od mogućih 1000, od čega u testu znanja treba postići
najmanje 259 bodova, a bodovi iz točke c) i d) ne ulaze u razredbeni prag.
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4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit održat će se:
u utorak, 7. srpnja 2009. godine s početkom u 8,30 sati (srpanjski rok)
u srijedu, 2. rujna 2009. godine s početkom u 8,30 sati (rujanski rok)
Pristupnici se neće obavještavati o rasporedu polaganja ispita ni pismeno niti telefonom.
Pristupnici trebaju ponijeti na razredbeni ispit osobnu iskaznicu radi provjere identiteta.
Ukoliko pristupnik ne pristupi provjeri znanja do njenog početka, smatrat će se da je odustao
od prijave za upis.
5. Upisi
Rang lista za prvi upisni rok objavit će se 9. srpnja 2009. godine na oglasnoj ploči Fakulteta
(službeni rezultati), a rang lista za drugi upisni rok objavit će se 4. rujna 2009. godine.
Prvi upisni rok je 9. - 14. srpnja 2009. godine.
Drugi upisni rok je 4. rujna 2009. godine.
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku nisu se upisali, gube pravo na
upis.
6. Obavijesti
Sve detaljne obavijesti i podatke o studiju, upisu studenata i razredbenom postupku
pristupnici mogu dobiti na web stranici i u Studentskoj referadi Fakulteta.
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25. KINEZIOLOŠKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
10 000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15,
tel.: 01/3658-666; 3658-625; fax: 01/3634-146;
žiroračun: 2500009-1101232805
URL: http://www.kif.hr; e-mail: dekanat@kif.hr
Sveučilišni studij kineziologije traje 5 studijskih godina (10 semestara), unutar kojih:
 preddiplomski studij traje 3 godine (6 semestara)
 diplomski studij traje daljnje 2 studijske godine (4 semestra).
Tijekom prvih pet semestara preddiplomskog studija svi studenti pohađaju isti nastavni
program, a upisom šestog semestra, koji se organizira u dva smjera, student izabire:
a) kolegije jednog od izbornih modula koji mu po završetku trogodišnjeg studija daju
stvarnu završnost i stručne kompetencije za rad u izabranom sportu, sportskoj
rekreaciji, fitnesu ili kondicijskoj pripremi sportaša.
Završetkom ovog programa student stječe akademski naziv: sveučilišni prvostupnik
(bakalaureus) izabranog sporta (npr. atletike, rukometa i dr.), ili sportske
rekreacije ili fitnesa ili kondicijske pripreme sportaša;
b) kolegije koji ga kvalificiraju za izravni nastavak sveučilišnog diplomskog studija tj. za
izravan upis četvrte i pete godine studija.
Završetkom sveučilišnog diplomskog studija kineziologije student stječe akademski
naziv magistar kineziologije u edukaciji i kompetenciju za rad u odgojno
obrazovnim ustanovama svih razina. U skladu s izabranim modulom iz jednog od
područja primijenjene kineziologije student stječe i drugu kvalifikaciju iste razine i
dopunski akademski naziv:
 magistar kineziologije u sportu, ili
 magistar kineziologije u sportskoj rekreaciji, ili
 magistar kineziologije u kineziterapiji, ili
 magistar kineziologije u sportskom menedžmentu
1. Uvjeti upisa
Pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij kineziologije imaju svi pristupnici pod
jednakim uvjetima koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju, koji imaju
potrebne psihofizičke sposobnosti i posjeduju odgovarajuće znanje iz područja sporta.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave pristupnika na natječaj za razredbeni postupak u srpanjskom upisnom roku predaju se
osobno ili preporučenom pošiljkom u Studentsku referadu Kineziološkog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. godine.
Prijave za upis na studij predaju se na propisanom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj
referadi Fakulteta ili preuzeti s internetske stranice Fakulteta (www.kif.hr).
Uz prijavu za upis treba priložiti slijedeće dokumente:
a) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole u
četverogodišnjem trajanju (pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu
prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa (Zagreb, Donje Svetice 38), kao i potvrdu o položenom ispitu iz
hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu;
b) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj
narodnosti);
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c) rodni list;
d) popunjen anamnestički upitnik i zdravstveni list sa svim laboratorijskim nalazima
(potrebni obrasci mogu se dobiti u studentskoj referadi ili preuzeti s internetskih
stranica Fakulteta (www.kif.hr));
e) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna (troškovi
razredbenog postupka uplaćuju se općom uplatnicom na žiro račun Fakulteta br.
2500009-1101232805 s naznakom «za razredbeni postupak»);
f) kraći životopis (sportski);
g) jednu fotografiju veličine 3x4 cm.
Pristupnici koji imaju status aktualnog vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša, dužni su, uz
navedene dokumente, priložiti i rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji (u
izvorniku).
Prijave za drugi (rujanski) rok primat će se samo ako nakon prvog upisnog roka na upisnoj
listi ostane nepopunjenih upisnih mjesta.
Prijava pristupnika s potrebnom dokumentacijom za eventualni drugi (rujanski) razredbeni
ispit primat će se 1. i 2. rujna 2009. godine.
Za razredbeni postupak u drugom roku primat će se i prijave pristupnika iz hrvatskog
iseljeništva i pristupnika koji su četvrti razred srednje škole završili u inozemstvu u šk.
2008./2009. godini, a koji iz objektivnih razloga (kasniji završetak škole, nostrifikacija
svjedodžbi i sl.) nisu mogli pristupiti razredbenom postupku u prvom roku.
3. Razredbeni postupak
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske
I. i II. kategorije, sukladno točki 4. stavak 7. ovog natječaja, podliježu razredbenom postupku.
Razredbeni postupak za strane studente isti je kao i za državljane Republike Hrvatske.
Razredbeni postupak obuhvaća:
3.1. procjenu sposobnosti pristupnika za studij – izlučni kriteriji su zdravstveno stanje i
znanje plivanja.
Provjera, odnosno procjena zdravstvenog stanja vrši se na osnovi liječničkog pregleda kojeg
pristupnici moraju prethodno obaviti u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi (medicine rada i
sporta) te potom popunjene i ovjerene obrasce za liječnički pregled (anamnestički upitnik i
zdravstveni list) sa svim laboratorijskim nalazima obavezno priložiti, s ostalom
dokumentacijom, uz prijavu za upis na studij.
Provjera znanja plivanja sastoji se u preplivavanju dionice od 50 m u zadanom vremenu
slobodnim načinom.
Pristupnici koji ne zadovolje na bilo kojem dijelu procjene sposobnosti proglašavaju se
nesposobnima i gube pravo na nastavak razredbenog postupka.
3.2. vrednovanje uspjeha u srednjem obrazovanju obavlja se prema općem uspjehu
pristupnika u sva četiri razreda srednje škole i na završnom ispitu (maturi) na ovaj
način:
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− ocjena odličan
− ocjena vrlo dobar
− ocjena dobar
− ocjena dovoljan
Ukupno je moguće postići:

70 bodova
60 bodova
30 bodova
20 bodova
350 bodova

3.3. provjeru motoričkih sposobnosti
Na provjeri motoričkih sposobnosti pristupnik može dobiti najviše 350 bodova. Sposobnost se
provjerava testovima agilnosti, fleksibilnosti, izdržljivosti (trčanje), ritma snage (7 testova). Svaki se
rezultat vrednuje od 0-50 bodova.

3.4. provjeru motoričkih znanja iz sportskih disciplina:
Provjeru motoričkih znanja iz sportskih disciplina: borilačkih sportova, košarke, nogometa
(m), odbojke, plivanja, ritmičke gimnastike (ž), rukometa i sportske gimnastike. Provjeravaju
se odvojeno i boduju od 0 do 30 bodova. Na ovom dijelu razredbenog postupka pristupnik
može dobiti najviše 210 bodova.
Pristupnik koji na razredbenom postupku na provjeri motoričkih sposobnosti (točka 3.3.) i
motoričkih znanja (točka 3.4.) ne ostvare minimalno 250 bodova nije prešao razredbeni
prag.
3.5. sportski status
Za sportski status može se dobiti najviše 90 bodova:
− sportaš Hrvatske II. kategorije (vrhunski sportaš)
− sportaš Hrvatske III. kategorije (vrhunski sportaš)
− sportaš Hrvatske IV. kategorije (vrsni sportaš)
− sportaš Hrvatske V. odnosno VI. kategorije (daroviti sportaš)

90 bodova
70 bodova
50 bodova
30 bodova.

Utvrđeni status sportaša kao osnova za dodjelu bodova priznaje se aktualnim vrhunskim,
vrsnim i darovitim sportašima koji su odgovarajuću kategoriju stekli najkasnije do 3.srpnja
2009. godine.
Najveći broj bodova koje pristupnik može dobiti na razredbenom ispitu iznosi 1000 bodova.
Tijekom razredbenog ispita sve obavijesti pravodobno će se objavljivati na panoima kod
ulaznih vrata Fakulteta i na internetskim stranicama Fakulteta.
4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit u prvom roku održat će se 8., 9. i 10. srpnja 2009. godine s početkom u
8,00 sati, prema rasporedu koji će se objaviti na ulaznim vratima Fakulteta, o čemu će svi
pristupnici biti obaviješteni i osobno, pisanim putem, prilikom predaje dokumentacije za upis.
Objava rezultata bit će 13. srpnja 2009. godine do 12.00 sati.
Ako se u prvom upisnom roku ne upiše planirani broj studenata, razredbeni postupak za drugi
upisni rok održati će se 4. rujna 2009. godine s početkom u 8.00 sati, a rezultati će biti
objavljeni 7. rujna 2009. godine.
Na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani
putovnicu), kupaće gaćice (plivački kostim), te sportsku opremu bez bilo kakvih oznaka
(plave gaćice i bijelu majicu).
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Prema ukupno ostvarenim bodovima utvrđuje se poredak pristupnika i objavljuje rang-lista,
počevši od pristupnika s najvećim brojem ostvarenih bodova.
U slučaju da dva ili više pristupnika imaju isti broj bodova, prednost pri upisu imaju
pristupnici koji su u razredbenom postupku na provjeri motoričkih znanja i sposobnosti
postigli više bodova.
Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije (ukupno najviše do 10 kandidata)
upisuje se izravno na studij uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH pod
uvjetom da zadovolje na procjeni zdravstvenih sposobnosti i na provjeri znanja plivanja.
Iznimno, ako se za upis na studij prijavi više od deset takvih pristupnika, svi vrhunski sportaši
II. kategorije za popunu preostalih upisnih mjesta do broja 10 rangirat će se prema
postignutom uspjehu u srednjoj školi, a pristupnicima koji na taj način ne ostvare pravo
izravnog upisa na studij omogućit će se regularan nastavak započetog razredbenog postupka.
5. Upis
U prvu godinu studija uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH upisuje se
prvih 75 pristupnika s rang-liste– državljana Republike Hrvatske i pripadnika hrvatskog
naroda s prebivalištem izvan Republike Hrvatske.
U prvu godinu studija uz djelomičnu potporu Ministarstva upisuje se i:
- 140 pristupnika s rang-liste (od rednog broja 76. do 215.) koji plaćaju umanjenu
školarinu za prvu godine studija s linearnim porastom od 52,67 kn za svako
daljnje upisno mjesto (76. na rang-listi 52,67 kn – 215. na rang-listi 7.317,33 kn) i
35 pristupnika (od rednog broja 216. – 250.) koji plaćaju maksimalnu školarinu u
iznosu od 7.370,00 kn.
U prvu godinu studija upisuje se i 5 studenata – stranih državljana.
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa na studij uz potporu Ministarstva znanosti,
obrazovanja i športa RH, kao i upis pristupnika koji plaćaju umanjenu ili maksimalnu
školarinu obavit će se u vremenu 14. - 17. srpnja 2009. godine prema rasporedu koji će biti
naknadno utvrđen i objavljen.
Upis studenata u eventualnom drugom (jesenskom) roku obavit će se 7. rujna 2009. godine.
Upis studenata - stranih državljana obavit će se prema posebnoj rang-listi za strane studente u
istim rokovima kao i upis ostalih studenata.
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa na redoviti studij, a ne upišu se u propisanom
roku, gube pravo na upis.
6. Obavijesti
Sve ostale obavijesti o upisu na studij objavljene su na internetskim stranicama Fakulteta, a
mogu se dobiti i u Studentskoj referadi Fakulteta osobno ili na tel. 01/3658-625 radnim
danom od 9,30 do 13,30 sati, a utorkom i od 15,00 do 17,00 sati.
Studenti za vrijeme studija snose troškove osobne opreme potrebne za sudjelovanje u nastavi,
kao i troškove boravka prilikom izvođenja nastave izvan sjedišta Fakulteta.
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26. PRAVNI FAKULTET
10 000 Zagreb, Trg maršala Tita 14, tel: 01/4564-332, fax: 01/4564-030,
žiroračun: 2360000-1101264729, URL: http://www.pravo.hr
A) pravni studij – diplomski sveučilišni (10 semestara); stječe se akademski naziv magistar
prava,
B) studij socijalnog rada – preddiplomski sveučilišni studij (8 semestara); stječe se
akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus / baccalaurea)
socijalnog rada,
1. Uvjeti upisa
Pravo natjecanja za upis u prvu godinu studija imaju: a) državljani Republike
Hrvatske i Hrvati iz drugih država te strani državljani hrvatskog podrijetla, u okviru broja
utvrđenog ovim natječajem o upisu, koji su s uspjehom završili četverogodišnji program
srednje škole; b) strani državljani koji su s uspjehom završili odgovarajuće srednjoškolsko
obrazovanje i sami plaćaju svoj studij.
Pristupnici koji primaju dječji doplatak na temelju kriterija koji važe za prvu cenzusnu
grupu, a ostvare pravo na upis u okviru utvrđenih upisnih kvota, bit će oslobođeni obveze
plaćanja školarine za upis u prvu godinu studija i sve dok uredno savladavaju upisani studijski
program.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se primaju od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. od 9 do 13 sati na Pravnom fakultetu,
Trg maršala Tita 14.
Prijavi za razredbeni postupak treba priložiti:
a) originalne svjedodžbe (ili prijepis ovjeren od uprave srednje škole) svih razreda
završene srednje škole ili indeks te svjedodžbu o završnom ispitu,
b) predočiti originalnu domovnicu ili osobnu iskaznicu. Hrvati koji nisu državljani
Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti,
c) pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu uz sve svjedodžbe
stečene u inozemstvu i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije o
završenom srednjem obrazovanju, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa, Donje Svetice 38, Zagreb, kao i uvjerenje o položenom ispitu iz hrvatskog
jezika,
d) pristupnik se u jednom upisnom roku može prijaviti na više visokih učilišta, s tim da
na jednom visokom učilištu predaje originalne dokumente, a na drugom uz ovjerene
preslike dokumenata i potvrdu učilišta koje je primilo originalne dokumente,
e) uplatnicu za troškove razredbenog postupka (pristupnici koji se prijavljuju na oba
studija Pravnog fakulteta trebaju uplatiti troškove za razredbeni postupak za svaki studij
posebno. troškovi u iznosu od 200,00 kuna uplaćuju se na žiro-račun Pravnog fakulteta u
Zagrebu broj: 2360000-1101264729.)
Prijave predane neposredno ili primljene običnom poštom poslije 3. srpnja 2009. smatrat
će se zakašnjelima. Prijave podnesene bez potrebnih priloga, smatrat će se kao da nisu
podnesene, ako potrebni prilozi ne budu dostavljeni do dana polaganja razredbenog ispita.
3. Razredbeni postupak
Svi pristupnici za upis trebaju pristupiti razredbenom postupku za svaki studij posebno.
Stjecanje uvjeta za upis određuje se prema rezultatu koji je pristupnik postigao u
razredbenom postupku.
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Razredbeni postupak obuhvaća: a) vrednovanje uspjeha pristupnika postignutog u srednjoj
školi, b) vrednovanje pokazanog znanja u pisanom testu, koji se provodi u okviru razredbenog
postupka za svaki studij posebno, c) vrednovanje znanja stranog jezika pod uvjetom da im to
nije materinji jezik, niti jezik koji su učili u srednjoj školi, d) utvrđivanje rednog broja
prvenstva za upis na studij.
U razredbenom postupku može se steći najviše 500 bodova na temelju srednjoškolskog
uspjeha, najviše 750 bodova na temelju rezultata pisanog testa te 20 bodova za znanje
svjetskog stranog jezika koji pristupnik nije učio u srednjoj školi (uz potvrdu Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).
Razredbeni prag za upis na studije ovog Fakulteta je 500 bodova, od čega na pismenom
dijelu ispita treba postići najmanje 250 bodova.
Pisani test za pravni studij sadrži pitanja iz područja hrvatskog jezika s književnošću,
povijesti i filozofije te logičkog zaključivanja, a za socijalni studij iz područja hrvatskog
jezika s književnošću, sociologije, psihologije i logičkog zaključivanja.
4. Razredbeni ispit
Provjera znanja u razredbenom postupku za upis na Pravni fakultet u Zagrebu održat će
se:
- za pravni studij
7. srpnja 2009.
- za studij socijalnog rada
7. srpnja 2009.
Provjera znanja obavit će se prema rasporedu koji će biti objavljen 4. srpnja 2009. na
oglasnoj ploči i web stranici Pravnog fakulteta u zgradi na Trgu maršala Tita 14.
Pristupnici koji polažu razredbeni ispit dužni su prijaviti se dežurnom osoblju na mjestu i
u vrijeme određeno prema rasporedu te im predočiti svoju osobnu iskaznicu odnosno
putovnicu.
Pristupnik koji ne pristupi provjeri znanja do njegova početka, smatrat će se da je odustao
od provjere znanja.
Pristupnici za vrijeme razredbenog ispita ne smiju uz sebe imati mobitel niti kakav drugi
aparat.
Pristupnici koji se za vrijeme razredbenog ispita budu koristili mobitelom ili nekim
drugim aparatom, bit će udaljeni s razredbenog ispita i smatrat će se kao da mu nisu ni
pristupili.
Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni na oglasnim pločama i web stranici
Pravnog fakulteta najkasnije 8. srpnja 2009.
Žalbe na rezultate razredbenog postupka mogu se predati zaključno do 9. srpnja 2009. do
9 sati u pisarnici Fakulteta na Trgu maršala Tita 14. Žalbe će biti riješene 9. srpnja 2009. u
12 sati.
Razredbeni postupak u drugom, jesenskom roku (2. rujna 2009.)
održat će se samo ako se u prvom roku ne popune sva mjesta za upis.
5. Upisi
U srpanjskom roku upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka,
prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka, prema posebnom rasporedu.
6. Napomene
a) Obrasce za prijavu te uplatnice za troškove razredbenog postupka pristupnici mogu
nabaviti u knjižari Pravnog fakulteta, Trg maršala Tita 3 (dvorište).
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b) Pristupnici za upis koji su završili neki drugi studij mogu se upisati samo kao
izvanredni studenti, a ako studiraju kao redoviti studenti na drugom visokom učilištu, mogu se
upisati kao redoviti studenti za osobne potrebe ili izvanredni studenti sukladno uvjetima
ovoga natječaja.
c) Studenti koji će se upisati na studij za magistra prava, a koji u srednjoj školi nisu učili
latinski jezik najmanje dvije godine, dužni su se upisati na poseban tečaj latinskog jezika na
Pravnom fakultetu početkom akademske 2009/10. godine te ispit iz latinskog jezika položiti
do upisa u drugi semestar.
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27. UČITELJSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Savska cesta 77, tel: 01/6327-300; faks: 01/6177-860
žiroračun: 2360000-1101394272
URL: http://www.ufzg.hr, e-mail: dekanat@ufzg.hr
Učiteljski fakultet – Podružnica u Čakovcu
40000 Čakovec, Ulica dr. Ante Starčevića 55, tel: 040/370-000, faks: 040/370-025
URL: http://www.ufzg.hr, e-mail: blazenka.filipan-zignic@ufzg.hr
Učiteljski fakultet – Podružnica u Petrinji
44250 Petrinja, Trg Matice hrvatske 12, tel: 044/551-311, faks: 044/551-333
URL: http://www.ufzg.hr, e-mail: ivan.prskalo@ufzg.hr ili lj.kovacevic@ufzg.hr
Učiteljski fakultet ustrojava i izvodi:
-

sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij
- trajanje 5 godina (programi 835, 903)
stručni studij predškolski odgoj - trajanje 3 godine (program 980)

1. Uvjeti upisa
Pravo natjecanja za upis u prvu godinu studija imaju: državljani Republike Hrvatske i
Hrvati iz drugih država te strani državljani hrvatskog podrijetla, u okviru broja
utvrđenog ovim natječajem o upisu, koji su s uspjehom završili četverogodišnji
program srednje škole i strani državljani koji sami plaćaju svoj studij.
2. Prijave za razredbeni postupak (redoviti studij) – Učiteljski fakultet – Središnjica
u Zagrebu
Prijave se primaju od 1. do 3. srpnja 2009. od 9,00 do 14,00 sati (srpanjski
razredbeni rok) i od 9. do 11. rujna 2009. od 9,00 do 14,00 sati (rujanski razredbeni
rok, samo za izvanredni studij predškolskog odgoja) na adresi: Učiteljski fakultet u
Zagrebu, Savska cesta 77/III. Uz ispunjenu prijavu (obrazac se dobiva u sobi 313, III.
kat) pristupnici su dužni priložiti dokumente navedene u općem dijelu natječaja.
Pristupnici za sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij trebaju
se prilikom prijave za upis opredijeliti za učiteljski studij s jednim modulom (moduli:
hrvatski jezik, informatika, likovna kultura, odgojne znanosti (obuhvaća kolegije iz
različitih područja znanosti i umjetnosti s naglaskom na odgojne znanosti) ili učiteljski
studij s engleskim odnosno njemačkim jezikom. Izborni moduli/jezici omogućuju
pravo na izbor dodatnih kolegija iz navedenih modula/jezika tijekom studija i
odgovarajući broj bodova (44 ECTS za module hrvatski jezik, informatika, likovna
kultura i odgojne znanosti, a 88 ECTS za engleski i njemački jezik).
Pristupnici se mogu prijaviti na dva studijska programa koja izvodi Učiteljski fakultet
uz uvjet da za jedan studij prilože originale dokumenata, a za drugi ovjerene preslike
(svjedodžbe se mogu ovjeriti u školi). Nakon objave rang-liste ovi su pristupnici dužni
prvi dan predviđen za upise upisati studij za koji ispune uvjete.
3. Prijave za razredbeni postupak (redoviti studij) - Učiteljski fakultet – Podružnica
u Čakovcu
Prijave se primaju od 1. do 3. srpnja 2009. od 9,00 do 14,00 sati (srpanjski
razredbeni rok) i od 9. do 11. rujna 2009. od 9,00 do 14,00 sati (rujanski razredbeni
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rok, samo za izvanredni studij predškolskog odgoja) na adresi Učiteljski fakultet –
Podružnica u Čakovcu, Čakovec, Ulica dr. Ante Starčevića 55. Uz ispunjenu prijavu
pristupnici su dužni priložiti dokumente navedene u općem dijelu natječaja.
Pristupnici će prilikom prijave za upis izabrati program u kojem trebaju izabrati
studijske module: informatika, hrvatski jezik ili odgojne znanosti (obuhvaća kolegije
iz različitih područja znanosti i umjetnosti s naglaskom na odgojne znanosti). Izborni
moduli omogućuju stjecanje 44 ECTS boda te pravo na izbor dodatnih kolegija iz
navedenih modula tijekom studija.
Pristupnici se mogu prijaviti na dva modula koja izvodi Učiteljski fakultet –
Podružnica u Čakovcu uz uvjet da za jedan modul prilože originale dokumenata, a za
drugi ovjerene preslike (svjedodžbe se mogu ovjeriti u školi). Nakon objave rang-liste
ovi su pristupnici dužni prvi dan predviđen za upise upisati studij za koji ispune
uvjete.
4. Prijave za razredbeni postupak (redoviti studij) - Učiteljski fakultet – Podružnica
u Petrinji
Prijave se primaju od 1. do 3. srpnja 2009. od 9,00 do 14,00 sati (srpanjski
razredbeni rok) i od 9. do 11. rujna 2009. od 9,00 do 14,00 sati (rujanski razredbeni
rok, samo za izvanredni studij predškolskog odgoja) na adresi Učiteljski fakultet –
Podružnica u Petrinji, Petrinja, Trg Matice hrvatske 12. Uz ispunjenu prijavu
pristupnici su dužni priložiti dokumente navedene u općem dijelu natječaja.
Pristupnici za upis na sveučilišni učiteljski studij trebaju izabrati studijske module:
hrvatski jezik, informatika ili odgojne znanosti (obuhvaća kolegije iz različitih
područja znanosti i umjetnosti s naglaskom na odgojne znanosti). Izborni moduli
omogućuju stjecanje 44 ECTS boda te pravo na izbor dodatnih kolegija iz navedenih
područja tijekom studija.
Pristupnici se mogu prijaviti na dva modula koja izvodi Učiteljski fakultet –
Podružnica u Petrinji uz uvjet da za jedan modul prilože originale dokumenata, a za
drugi ovjerene preslike (svjedodžbe se mogu ovjeriti u školi). Nakon objave rang-liste
ovi su pristupnici dužni prvi dan predviđen za upise upisati studij za koji ispune
uvjete.
5. Razredbeni postupak
Svi pristupnici za upis trebaju pristupiti razredbenom postupku. Pristupnici koji
prijavljuju dva studijska programa pišu samo jedan ispit opće informiranosti.
Izbor pristupnika za upis na Učiteljski fakultet obavlja se na osnovi rezultata
razredbenog postupka iskazanih na rang-listama: za sveučilišni integrirani
preddiplomski i diplomski učiteljski studij prema rang-listama izabranog studijskog
modula (Zagreb, Čakovec i Petrinja), a za stručni studij predškolskog odgoja prema
jedinstvenoj rang-listi.
Pristupnik može prikupiti najviše 1000 bodova.
−
−
−
−

Razredbeni postupak temelji se na:
300 bodova
vrednovanju uspjeha iz srednje škole do*
600 bodova
razredbenom ispitu do
100 bodova
vrednovanju posebnih aktivnosti i uspjeha do
provjeri posebnih sposobnosti te komunikativnosti i motiviranosti (obavlja se
razgovorom, posebno se ne boduje, ali je moguće pristupnika isključiti iz razredbenog
postupka).
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*Bodove iz srednje škole donose ocjene za predmete hrvatski jezik, matematika, strani
jezik te opći uspjeh i završni ispit (matura).
6. Razredbeni ispit – Učiteljski fakultet – Središnjica u Zagrebu
Razredbeni ispit za sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski učiteljski studij s
dodatnim engleskim ili njemačkim jezikom sastoji se od dva dijela: općeg i posebnog.
Opći dio razredbenog postupka razumijeva ispit opće informiranosti.
Pisani ispit: uz svako pitanje je ponuđeno nekoliko odgovora, a pristupnik zaokružuje
jedan odgovor. Za ispit nema propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi 400
bodova.
Nakon odmora od 60 minuta slijedi posebni ispit iz izabranog stranog jezika koji
pristupnik odabere uz studij (engleski jezik, njemački jezik). To je također pisani ispit
u kojem je za svako pitanje ponuđeno nekoliko odgovora, a pristupnik zaokružuje
jedan odgovor. Ispit traje 60 minuta i donosi 200 bodova. Literatura za ovaj dio
razredbenog ispita: udžbenici prema nastavnom planu i programima za gimnazije u
Republici Hrvatskoj.
Razredbeni ispit za stručni studij predškolskog odgoja razumijeva ispit opće
informiranosti. To je pisani ispit u kojem je za svako pitanje ponuđeno nekoliko
odgovora, a pristupnik zaokružuje jedan odgovor. Za ovakvu vrstu ispita nema
propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi 600 bodova.
Razredbeni se ispiti održavaju:
- u srpanjskom razredbenom roku, 6. srpnja 2009. u 9,00 sati – opća informiranost,
u 11 sati - strani jezici
Razredbeni ispit održava se istodobno za sveučilišni integrirani preddiplomski i
diplomski učiteljski studiji i za stručni studij predškolskog odgoja.
- u rujanskom razredbenom roku, 14. rujna 2009. u 9,00 sati (samo izvanredni studij
predškolskog odgoja)
7. Razredbeni ispit - Učiteljski fakultet – Podružnica u Čakovcu
Razredbeni postupak razumijeva ispit opće informiranosti.
Pisani ispit: uz svako pitanje je ponuđeno nekoliko odgovora, a pristupnik zaokružuje
jedan odgovor. Za ispit nema propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi 400
bodova.
Razredbeni ispit za stručni studij predškolskog odgoja razumijeva ispit opće
informiranosti. To je pisani ispit u kojem je za svako pitanje ponuđeno nekoliko
odgovora, a pristupnik zaokružuje jedan odgovor. Za ovakvu vrstu ispita nema
propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi 600 bodova.
Razredbeni se ispiti održavaju:
- u srpanjskom razredbenom roku, 9. srpnja 2009. u 9,00 sati.
Razredbeni ispit održava se istodobno za sveučilišne integrirane preddiplomske i
diplomske učiteljske studije i za studij predškolskog odgoja.
- u rujanskom razredbenom roku, 17. rujna 2009. u 9,00 sati
8. Razredbeni ispit - Učiteljski fakultet – Podružnica u Petrinji
Razredbeni postupak razumijeva ispit opće informiranosti.
Pisani ispit: uz svako pitanje je ponuđeno nekoliko odgovora, a pristupnik zaokružuje
jedan odgovor. Za ovaj ispit nema propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi
400 bodova.
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Razredbeni ispit za stručni studij predškolskog odgoja razumijeva ispit opće
informiranosti. To je pisani ispit u kojem je za svako pitanje ponuđeno nekoliko
odgovora, a pristupnik zaokružuje jedan odgovor. Za ovakvu vrstu ispita nema
propisane literature. Ispit traje 45 minuta i donosi 600 bodova.
Razredbeni se ispiti održavaju:
- u srpanjskom razredbenom roku, 13. srpnja 2009. u 9,00 sati.
Razredbeni ispit održava se istodobno za sveučilišne integrirane preddiplomske i
diplomske učiteljske studije i za studij predškolskog odgoja.
- u rujanskom razredbenom roku, 21. rujna 2009. u 9,00 sati (samo za predškolski
odgoj)
9. Upisi – Učiteljski fakultet Zagreb
Pravo upisa na studij ostvaruju pristupnici sukladno uspjehu na razredbenom postupku.
Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Učiteljskog
fakulteta 10. srpnja 2009. za srpanjski, a 18. rujna 2009. za rujanski razredbeni rok.
Upisi, prema rang-listi srpanjskog razredbenog roka obavljat će se od 13. do 17.
srpnja 2009. od 9,00 -13,00 sati. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu
se u tom roku, gube pravo na upis. Nakon toga roka na slobodna mjesta mogu se
upisati pristupnici prema mjestu na listi uspješnosti, ako su ispunili uvjete za upis.
Upisi u rujanskom razredbenom roku bit će od 21. do 25. rujna 2009. od 9,00 do
13,00 sati.
10. Upisi – Učiteljski fakultet – Podružnica u Čakovcu
Pravo upisa na studij ostvaruju pristupnici sukladno uspjehu na razredbenom postupku.
Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Učiteljskog
fakulteta – Podružnica u Čakovcu 15. srpnja 2009. za srpanjski, a 23. rujna 2009. za
rujanski razredbeni rok.
Upisi, prema rang-listi srpanjskog razredbenog roka obavljat će se od 16. do 18.
srpnja 2009. od 9,00 -13,00 sati. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu
se u tom roku, gube pravo na upis. Nakon toga roka na slobodna mjesta mogu se
upisati pristupnici prema mjestu na listi uspješnosti, ako su ispunili uvjete za upis.
Upisi u rujanskom razredbenom roku bit će od 24. do 26. rujna 2009. od 9,00 do
13,00 sati.
11. Upisi – Učiteljski fakultet – Podružnica u Petrinji
Pravo upisa na studij ostvaruju pristupnici sukladno uspjehu na razredbenom postupku.
Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Učiteljskog
fakulteta – Podružnica u Petrinji 17. srpnja 2009. za srpanjski, a 25. rujna 2009. za
rujanski razredbeni rok.
Upisi, prema rang-listi srpanjskog razredbenog roka obavljat će se od 18. do 21.
srpnja 2009. od 9,00-13,00 sati. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu
se u tom roku, gube pravo na upis. Nakon toga roka na slobodna mjesta mogu se
upisati pristupnici prema mjestu na listi uspješnosti, ako su ispunili uvjete za upis.
Upisi u rujanskom razredbenom roku bit će od 26. do 29. rujna 2009. od 9,00 do
13,00 sati.
12. Izvanredni stručni studij predškolskog odgoja
Razredbeni postupak za izvanredni stručni studij predškolskog odgoja organizira se u
rujnu 2009. Termini su naznačeni u prethodnim dijelovima teksta za Zagreb, Čakovec
i Patrinju.
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13. Obavijesti
Sve potrebne informacije o razredbenom postupku i studiju mogu se pratiti na web
stranici Učiteljskog fakulteta: www.ufzg.hr i web stranicama podružnica (Čakovec i
Petrinja).
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PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
(tablica, redni broj 28-30)
28. FILOZOFSKI FAKULTET
10 000 Zagreb, Ivana Lučića 3, tel. 01/6120-111, faks: 01/6156-879
žiro račun 2360000-1101311177
e-mail: ffzg@ffzg.hr
Internetska stranica Fakulteta: www.ffzg.hr
1. Uvjeti upisa
Pravo prijave za upis na jednopredmetne i dvopredmetne trogodišnje i četverogodišnje
preddiplomske sveučilišne studije koje ustrojava i izvodi Filozofski fakultet imaju osobe koje
su završile četverogodišnju srednju školu. Pravo prijave za upis na trogodišnje slobodne
studije sinologije i japanologije imaju osobe koje su redovno upisale najmanje V. semestar
sveučilišnoga studija na nekom od fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili su već završile
(diplomirale) neki četverogodišnji sveučilišni studij.
2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za upis na preddiplomske studije primaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta
(I. Lučića 3):
a) za srpanjski razredbeni rok od 29. lipnja do 3. srpnja 2008. godine
b) Za rujanski razredbeni rok primat će se prijave samo ako je nakon prvog upisnog
roka ostalo više od 5% nepopunjenih mjesta, od 26. do 28. kolovoza 2009. godine, o čemu
će obavijest biti pravovremeno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici
Filozofskog fakulteta www.ffzg.hr
Prijave za upis na slobodne studije primaju se 10. i 11. rujna 2009. godine.
Uz prijavu se prilažu svi dokumenti propisani natječajem (vidi opći dio) kao i dokumenti koji se
posebno zahtijevaju za upis na Filozofski fakultet. Ako svi dokumenti nisu pravovaljani i
predani do zadnjeg dana prijava, pristupnik gubi pravo sudjelovanja u razredbenom postupku i
upisa na Filozofski fakultet.
Troškovi razredbenog postupka iznose 250,00 kuna.
3. Razredbeni postupak
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis obavezni su pristupiti razredbenom postupku
i obaviti ga u cijelosti. Razredbenim postupkom pristupnik može ukupno steći najviše 1060
bodova, i to:
a) na osnovi ocjena u srednjoj školi najviše 250 bodova
b) na osnovi testa najviše 750 bodova.
c) na osnovi posebnih uspjeha najviše 60 bodova.
Ocjene općeg uspjeha četverogodišnje srednje škole i završni ispit boduju se na sljedeći način:
odličan 50, vrlo dobar 40, dobar 30 i dovoljan 20 bodova.
Na razredbenom ispitu neće se provjeravati posebna znanja za pojedini studijski program
nego će se pisati jedinstven test za sve studije, koji se sastoji od tri dijela. U prvom se dijelu
provjerava pismenost i znanje gramatike hrvatskoga jezika, u drugom opća kultura, a u trećem
intelektualne sposobnosti. Na svakom dijelu testa moguće je postići najviše 250 bodova.
Bodove za poseban uspjeh mogu steći pristupnici koji su:
- na prošlogodišnjem razredbenom ispitu na Filozofskom fakultetu prešli razredbeni prag;
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- na Filozofskom fakultetu položili ispit iz znanja trećeg svjetskog jezika (engleskog,
njemačkog, francuskog, talijanskog, španjolskog, ruskog) pod uvjetom da ga nisu učili u
srednjoj školi kao obavezni predmet i da im nije materinski jezik;
- osvojili prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH) iz jednog od sljedećih predmeta: hrvatski
jezik, strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski, španjolski, grčki, latinski),
matematika, geografija, informatika, povijest, logika, filozofija;
- završili dvije četverogodišnje srednje škole;
- vrhunski sportaši I. i II. kategorije prema odluci Hrvatskog olimpijskog odbora.
Za svaku od navedenih kategorija kandidati mogu dobiti po 20 bodova, ali kumulativno
(uzimajući u obzir sve kategorije zajedno) najviše do 60 bodova.
Pristupnik koji na razredbenom ispitu (testu) postigne manje od 300 bodova (razredbeni prag)
isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.
Izbor studija. Pri prijavljivanju za razredbeni postupak pristupnik na prijavnom listu upisuje
četiri studijska programa koji odgovaraju njegovim interesima. Pristupnik koji ostvari pravo
upisa (prema jedinstvenoj rang-listi) mora upisati jedan od navedenih programa, a ako je riječ
o upisu na dvopredmetni studij može ga kombinirati s bilo kojim drugim nepopunjenim
studijskim programom. Međutim, ako je pristupnik došao na red za upis kada su sva četiri
navedena programa već popunjena, tada on gubi pravo upisa na Filozofski fakultet.
Preduvjeti za neke studijske programe: Pristupnici koji žele upisati engleski jezik i
književnost, francuski jezik i književnost, njemački jezik i književnost, talijanski jezik i
književnost te španjolski jezik i književnost moraju prije prijave za razredbeni postupak na
Fakultetu položiti ispit iz tih jezika.
Za studij klasičnih jezika također se traži predznanje. Na studij latinskog jezika i književnosti i
grčkog jezika i književnosti mogu se upisati pristupnici koji su te jezike učili u osnovnoj ili
srednjoj školi najmanje dvije godine. Ostali pristupnici svoje će predznanje pokazati na ispitu
na Filozofskom fakultetu prije prijave za razredbeni postupak.
Za ostale neofilološke studijske programe ne traži se predznanje jezika.
Prijave za polaganje navedenih ispita primaju se za:
- srpanjski razredbeni rok od 15. do 19. lipnja 2009. godine
- rujanski razredbeni rok 24. kolovoza 2009. godine
Ispiti će se u srpanjskom razredbenom roku održati prema sljedećem rasporedu:
- Engleski jezik
29. lipnja u 10 sati
- Francuski jezik
29. lipnja u 12 sati
- Talijanski jezik
29. lipnja u 8 sati
- Njemački jezik
30. lipnja u 12 sati
- Španjolski jezik
30. lipnja u 8 sati
- Grčki jezik
29. i 30. lipnja u 10 sati
- Latinski jezik
29. i 30. lipnja u 11 sati
U rujanskom razredbenom roku svi ispiti održat će se 26. kolovoza 2009. godine prema
rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Filozofskog fakulteta
(www.ffzg.hr).
Troškovi polaganja ispita za svaki pojedini jezik iznose 100,00 kuna.
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Slobodni studiji. Navedeni se način razredbenog postupka i uvjeti upisa ne odnosi na
slobodne studije koji imaju zasebni razredbeni postupak. Slobodni studiji koji se mogu upisati
navedeni su u sljedećoj tablici:

Slobodni studiji
(trogodišnji)

Upisna kvota
Na teret
MZOŠ

Plaćaju
sami

sinologija

20

10

japanologija

20

10

Razredbeni ispit
pismena provjera znanja
engleskoga na stručnome
tekstu + razgovor o struci i
motivaciji
esej na engleskome + razgovor
o motivaciji

4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit će se za preddiplomske studije održati:
- u srpanjskom razredbenom roku 10. srpnja 2009. godine u 15 sati
- u rujanskom razredbenom roku 4. rujna 2009. godine u 11 sati.
Za slobodne studije razredbeni ispit će se održati 17. i 18. rujna 2009. godine.
Raspored i satnica održavanja svih razredbenih ispita kao i sve dodatne upute objavit će se
pravovremeno na oglasnim pločama u auli Filozofskoga fakulteta i na internetskoj stranici
Fakulteta.
5. Upis
Pravo upisa na studij ostvaruju pristupnici sukladno uspjehu na razredbenom postupku,
iskazanom interesu i popunjenosti studijskih programa u okviru upisne kvote.
Rang-lista pristupnika formirat će se na temelju uspjeha na razredbenom ispitu i ukupnih
bodova stečenih u razredbenom postupku.
Prvih 10% odobrenih upisnih mjesta uz potporu MZOŠ (57 pristupnika) za studije na
Filozofskom fakultetu popunjava se na temelju uspjeha na razredbenom ispitu (testu), a
preostala mjesta popunjavaju se na temelju ukupnih bodova stečenih u razredbenom
postupku.
Rang-lista pristupnika u prvom razredbenom roku bit će objavljena na oglasnoj ploči i
internetskoj stranici Filozofskog fakulteta do 13. srpnja 2009. godine.
Upis u prvu godinu studija započet će nakon isteka roka za žalbe i formiranja konačne rangliste pristupnika. Predviđeno vrijeme početka upisa za srpanjski razredbeni rok je 15. srpnja
2009. u 9 sati.
Ako bude održan rujanski razredbeni rok, upisi u tom roku bit će 8. rujna 2009.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a nije se upisao u točno zakazano vrijeme, gubi pravo
upisa.
Ako u ime pristupnika upis studija obavlja neka druga osoba, ona mora imati punomoć za
zastupanje pristupnika kod upisa, ovjerenu kod javnog bilježnika.
Ako se pristupnik upisuje u statusu studenta za osobne potrebe, participacija u cijeni studija
uplaćuje se, jednokratno i u gotovini, pri upisu.
Ako odlukom Ministra znanosti, obrazovanja i športa nije drugačije propisano, invalidi sa
60% i više tjelesnog oštećenja mogu se upisati na Filozofski fakultet ukoliko prijeđu
razredbeni prag.
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6. Obavijesti
Sve potrebne informacije o razredbenom postupku mogu se naći u knjižici Informacije o
razredbenom postupku i studiju 2009., koja se može kupiti u Informativnom centru
Filozofskog fakulteta, te na internetskoj stranici Fakulteta www.ffzg.hr. U Informativnom
centru također se može kupiti zbirka testova s razredbenih ispita Testirajte se za Filozofski
fakultet, te Zbornik programa preddiplomskih studija s podacima o programima svih
studijskih grupa Filozofskog fakulteta.
Informacije o prijavama i upisima mogu se dobiti u Informativnom centru na telefon (01)
6120-013 i 6120-203 ili na e-mail adresu: info-centar@ffzg.hr.
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29. HRVATSKI STUDIJI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
10 000 Zagreb, Borongajska cesta 83 d
tel. 01/2457-600, fax. 01/2457-636
žiroračun: 2340009-1400021282
URL:www.hrstud.hr; e- mail:info@hrstud.hr
Preddiplomski sveučilišni studij
(akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/ca)
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu izvode preddiplomske sveučilišne studije filozofije,
komunikologije, kroatologije, latinskog jezika, povijesti, psihologije i sociologije.
Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu u trajanju od 3 godine stječe se 180 ECTS-a i akademski naziv sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) uz naznaku struke.
Opterećenje izraženo u ECTS-u imaju svi obvezni i izborni predmeti u struci i izvan struke.
Cilj preddiplomskih sveučilišnih studija jest osposobljavanje osoba za nastavak studija na
drugoj razini visokog obrazovanja, odnosno na diplomskim sveučilišnim studijima, te
stjecanje znanja, vještina i kompetencija koje takve osobe čine konkurentnima na tržištu rada.
Završetkom preddiplomskog studija na Hrvatskim studijima osobe se najčešće zapošljavaju u
području izdavaštva, državnoj i javnoj službi, turizmu, arhivima, muzejima, medijima, i
sličnim institucijama.
Informacije o razredbenom postupku
Uvjeti za upis
Uvjet za upis na preddiplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima Sveučilišta u
Zagrebu završena je gimnazija ili druga četverogodišnja srednja škola te prijeđeni razredbeni
prag tijekom postupka testiranja.
Pravo na upis ostvaruju oni kandidati čiji rezultati ostvareni tijekom razredbenog postupka
zauzimaju više mjesto na rang-listi rezultata svih onih kandidata koji su prešli razredbeni
prag. Kandidati koji su stekli pravo na upis upisuju se dok se ne popune sva mjesta
predviđena upisnom kvotom za taj studij.
Prijave za upis
Prijave se predaju osobno ili se šalju preporučeno poštom na adresu Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu, Znanstveno-učilišni kampus Borongaj, Borongajska cesta 83 d, 10 000
Zagreb.
Dokumentacija potrebna za prijavu na razredbeni postupak
- uz Obrazac za prijavu (može se preuzeti na internetskoj stranici Hrvatskih studija
Sveučilišta u Zagrebu - www.hrstud.hr/upisi) potrebno je priložiti:
- presliku domovnice – original na uvid, ovjera nepotrebna
- rodni list – isključivo original, datum izdavanja nije bitan
- svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda završene gimnazije ili
druge četverogodišnje srednje škole – originali ili ovjerena preslika
- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka – 200 kuna, uplaćuje se na žiroračun Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu broj 2340009-1400021282, poziv na
broj 215-2009, s naznakom za troškove razredbenog postupka
Kandidati koji su dio ili cijelo srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu prilažu i:
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-

rješenje o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija i inozemne javne
obrazovne isprave osnovne ili srednje škole o razdoblju obrazovanja koje izdaje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Odjel za priznavanje inozemnih
obrazovnih kvalifikacija, Uprava za zajedničke programe, Donje Svetice 38
(www.mzos.hr, priznavanje@mzos.hr)
- dokaz o poznavanju latiničnog pisma i hrvatskog jezika
Kandidati koji imaju imaju 60 % i više tjelesnog oštećenja prilažu potvrdu Hrvatskog zavoda
za mirovinsko osiguranje koja dokazuje stupanj invalidnosti.
Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za upis na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu jedinstven je za sve
kandidate, bez obzira na studij koji žele upisati. Kandidat tijekom razredbenog postupka može
ostvariti maksimalno 1000 bodova.
Razredbenim postupkom vrednuju se tri elementa:
- uspjeh na testu znanja (maksimalno 480 bodova)
- uspjeh na testu intelektualnih sposobnosti (maksimalno 120 bodova)
- uspjeh u srednjoj školi (maksimalno 400 bodova)
Uspjeh u srednjoj školi
Vrednuje se opći uspjeh na kraju svakog od četiri razreda srednje škole i opći uspjeh na
završnom ispitu. Ne vrednuju se pojedinačni predmeti. Vrednovanje se vrši za svaki od pet
elemenata po sljedećim bodovnim vrijednostima:
Odličan 80 bodova / Vrlo dobar 60 bodova / Dobar 40 bodova / Dovoljan 20 bodova
Uspjeh na testu intelektualnih sposobnosti
Test se sastoji od zadataka koji nose najviše 120 bodova.
Uspjeh na testu znanja
Test znanja sastoji se od šest grupa pitanja, a svaka grupa pitanja odgovara jednom području
srednjoškolskoga gradiva
Hrvatski jezik i književnost / Povijest / Filozofija i logika / Sociologija / Psihologija /
Matematika
Pitanja na testu znanja jednaka su za sve kandidate, no za pojedini studij vrednuju se samo
određene grupe pitanja. Kandidat može odgovarati samo na ona pitanja iz grupe pitanja koja
se vrednuju za studij koji bi želio upisati. Kandidatu nije ograničen broj studija za koje se
može natjecati te može, ukoliko to želi, odgovarati na sva pitanja iz svih grupa pitanja i na taj
način konkurirati za upis na sve studije, naravno s obzirom na broj postignutih bodova.
Određena grupa pitanja donosi bodove za više studija, no ne u istom omjeru.
U tablici je prikazano koje se grupe pitanja vrednuju za određeni studij i koliko maksimalno
bodova donose za pojedini studij.
TABLICA 1 s omjerom bodova po pojedinom predmetu.
Studij
Studij
Studij
Studij
Studij
Studij
Studij
kroatologije latinskog povijesti filozofije sociologije komunikologije psihologije
jezika
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Hrvatski
jezik i
književnost

336 (70)

288 (60)

24 (5)

Povijest

96 (20)

96 (20)

Filozofija i
Logika

48 (10)

Sociologija
Psihologija

0

240 (50)

0

384 (80) 0

48 (10)

192 (40)

0

96 (20)

48 (10)

288 (60)

0

0

0

0

0

24 (5)

48 (10)

336 (70)

0

96 (20)

0

0

0

48 (10)

0

48 (10)

240 (50)

Matematika 0

0

0

0

96 (20)

0

144 (30)

Ukupno

480
(100)

480
(100)

480
(100)

480 (100)

480 (100)

480 (100)

480 (100)

96 (20)

Primjer: Za studij psihologije vrednuju se pitanja iz sociologije, psihologije i matematike. Maksimalan
broj bodova za svaku od ovih grupa pitanja iznosi redom: 96 (sociologija), 240 (psihologija) i 144
(matematika) ili u postotnom udjelu 20 %, 50 % i 30 %.
Literatura za test znanja:
Hrvatski jezik i književnost
- važeće čitanke iz književnosti za sve razrede srednje škole
- Težak, S., Babić, S.: Gramatika hrvatskoga jezika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
Povijest
- važeći udžbenici povijesti za sve razrede srednje škole
Filozofija i logika
- Kalin, B.: Povijest filozofije. Školska knjiga, Zagreb, 2004.
- Kovač, S.: Logika, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 1994. ili novije
Sociologija
- Fanuko, N. i drugi: Sociologija, Profil International, Zagreb, 2001. ili novije
Psihologija
- Bratko, D.: Psihologija, Profil International, Zagreb, 2005. ili novije
Matematika
- važeći udžbenici matematike za sve razrede srednje škole
Tko ostvaruje pravo na upis?
Bodovni prag određuje se isključivo prema uspjehu na testu znanja nakon završetka postupka
testiranja.
Pravo na upis ostvaruju prema rang-listi kandidati koji su prešli razredbeni prag.
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis moraju se upisati u roku predviđenom za upis, a koji je
objavljen na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Ukoliko to
ne učine, gube pravo upisa.
Kandidat koji nije prešao bodovni prag, nema pravo upisa.
Svi preddiplomski sveučilišni studiji mogu se studirati jednopredmetno i dvopredmetno.
Iznimke su:
- studij filozofije – studira se isključivo u kombinaciji s nekim drugim studijem (dvopredmetno)
- studij latinskoga jezika – studira se isključivo u kombinaciji s nekim drugim studijem
(dvopredmetno)
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- studij psihologije – studira se isključivo jednopredmetno
Kandidat koji želi studirati dvopredmetne studije mora steći pravo na upis na jedan studij i prijeći
bodovni prag na drugom studiju.
Troškovi studiranja za osobne potrebe utvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu.
Na Hrvatskim studijima nije moguće studirati u statusu izvanrednog studenta.
Razredbeni postupak za upis na Filozofski fakultet Družbe Isusove održava se prema uvjetima tog
fakulteta.
Datumi provedbe razredbenog postupka 2009. godine:
I. razredbeni rok:
Prijave traju od 29. lipnja do 3. srpnja 2009.
Razredbeni ispit 6. srpnja 2009.
Upisi traju od 13. do 17. srpnja 2009.
II. razredbeni ispitni rok:
Prijave traju od 31. kolovoza do 1. rujna 2009.
Razredbeni ispit 3. rujna 2009.
Upisi traju od 7. do 8. rujna 2009.

TABLICA2. PLANIRANE UPISNE KVOTE*
Preddiplomski studij
Redoviti studenti

Izvanredn
i studenti

Ukupan
broj
studenat
a

Broj
redoviti
h
studenat
a

Broj
studenata
bez
plaćanja
pariticipacij
eu
troškovima
studija

Broj
studentana s
maksimalni
m plaćanjem
participacije
u
troškovima
studija

Studij
filozofije

40

40

30

10

5500 kn

Studij
komunikologij
e

60

60

30

30

5500 kn

Studij
kroatologije

40

40

30

10

5500 kn

Studij povijesti

50

50

30

20

5500 kn

Studij
psihologije

50

50

20

30

5500 kn

Iznos
maksimaln
e
participacij
eu
troškovima
studija
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Studij
sociologije

40

40

30

10

5500 kn

Studij
filozofije
(jednopredmet
ni studij)
(FFDI)

10

10

5

5

5500 kn

Studij
filozofije i
religijskih
znanosti
(FFDI)

70

60

40

20

Studij
filozofije i
latinskoga
jezika (FFDI)

20

20

15

5

10

5500 kn

5500 kn

*Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu zadržavaju pravo izmjene navedenih kvota
Kako do nas?
Do Znanstveno-učilišnog kapusa Borongaj može se doći ukoliko se s tramvaja broj 2, 3, ili 13
siđe na stanici „Čavićeva“ (tramvaj staje u Ulici grada Gospića), prijeđe preko zebre i na
autobusnoj stanici pričeka autobus broj 236 koji svakim radnim danom vozi na relaciji
Čavićeva – Kampus. Prvi autobus kreće u 7.10 u smjeru Kampusa, a zadnji u 20.45 u smjeru
Čavićeve.
Alternativno možete krenuti s Kvaternikova trga (autobusna se stanica nalazi u Heinzelovoj
ulici) autobusom broj 215 koji vozi u smjeru Trnave i sići na šestoj stanici koja se nalazi
ispred ulaza u Kampus na Borongajskoj cesti. Od tamo možete prošetati do nas ili na ulazu
pričekati autobus broj 236.
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30. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38, p.p. 432, 10 000 Zagreb, tel: 01/48 90 400, faks: 01/ 48 14 704;
žiroračun: 2360000-1101358687, poziv na broj: 02 1000
e-mail: kbf@theo.kbf.hr, http://www.kbf.hr
1. UVJETI UPISA:
Za studij na KBF-u i svim njegovim smjerovima mogu se natjecati svi pristupnici koji su
završili gimnaziju ili četverogodišnju srednju školu:
- KBF – petogodišnji integrirani filozofsko-teološki studij na razini visoke stručne
spreme, stručni naziv: magistar teologije;
- Katehetski institut KBF-a – petogodišnji integrirani studij religiozne pedagogije i
katehetike na razini visoke stručne spreme, stručni naziv: magistar religiozne
pedagogije i katehetike;
- Institut za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» KBF-a – četverogodišnji preddiplomski
studij crkvene glazbe, stručni naziv: sveučilišni prvostupnik muzike (univ. bacc. art.);
- Institut za teološku kulturu KBF-a – trogodišnji stručni studij teologije na razini više
stručne spreme, stručni naziv: stručni prvostupnik teologije (bacc. teol.)
Svi prijavljeni pristupnici podliježu razredbenom postupku radi selekcije za upis na studij.
Pristupnici koji su kandidati za svećeničko i/li redovničko zvanje mogu steći prednost pri
upisu temeljem pismene preporuke mjerodavnog Ordinarija, odnosno od njega za to
određenih osoba, no samo ako su prešli razredbeni prag.
Za što primjereniji osobni izbor studija među navedenim smjerovima, pristupnici mogu
zatražiti konzultacijski razgovor na Fakultetu.
Troškove razredbenih ispita u visini 150 kn pristupnici snose sami (iznos se uplaćuje na žiroračun: 2360000-1101358687, poziv na broj pitati u Studentskoj referadi, odnosno u
Tajništvima Instituta)
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
a. Prijavu za upis pristupnici predaju osobno na Fakultetu: Zagreb, Vlaška 38.
b. Prijavi treba priložiti: rodni list, krsni list, domovnicu, svjedodžbe svih razreda srednje
škole, svjedodžbu o završnom ispitu (maturi), preporuku ordinarija odnosno župnika
za odabrani studij, dokaz o uplati troškova. Pristupnici uz prijavu prilažu dokumente u
izvorniku ili ovjerenu presliku istih.
c. Podnošenje prijava:
• za srpanjski razredbeni postupak: 1., 2. i 3. srpnja 2009.;
• za rujanski razredbeni postupak: 26., 27. i 28. kolovoza 2009.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
a. Razredbeni postupak osniva se na vrednovanju i provjeri pristupnika pri čemu se može
prikupiti najviše 100 bodova, na nekoliko osnova: uspjeh u srednjoj školi (26 bodova),
provjera znanja (54 boda), pisanje eseja (8 bodova), razgovor-motiviranost (4 boda)
posebne aktivnosti i uspjeh (8 bodova).
b. Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na dva načina:
- opći uspjeh, tj. prosjek općeg uspjeha u sva četiri razreda i na maturi;
- prosječna ocjena iz sva četiri razreda i mature za tri predmeta: hrvatski jezik, povijest i
jedan strani jezik;
- pri upisu na Institutu za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» KBF-a posebno se
vrednuju sljedeći glazbeni predmeti iz srednje škole: glasovir, solfeggio, teorija
glazbe, harmonija;
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c. Provjera znanja na razredbenom postupku provodi se testovima iz tri predmeta:
vjeronauk, hrvatski jezik i književnost te povijest.
d. Pisanje eseja na jednu temu koju pristupnik izabere između tri predložene teme.
e. Konzultacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije o
motiviranosti za studij.
f. Vrednovanje posebnih aktivnosti i uspjeha pristupnika (za svaku aktivnost može se
dobiti najviše 2 boda):
- znanje svjetskog jezika (engleski, njemački, francuski, talijanski, španjolski) koji
pristupniku nije materinji, niti ga je učio u srednjoj školi (potvrda o tome sa
Filozofskog fakulteta);
- završena još jedna srednja škola;
- jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili sudjelovanje na međunarodnoj
olimpijadi iz predmeta koji se ne zahtijeva na pismenom dijelu razredbenog postupka;
- vrhunski sportaši (I. i II. kategorije).
4. RAZREDBENI ISPIT
a. Razredbeni ispit za prvi (srpanjski) upisni rok održati će se 7. srpnja 2009., a za drugi
(rujanski) upisni rok 3. rujna 2009. Kandidati su prilikom pristupa ispitu dužni predočiti
identifikacijsku ispravu.
Za petogodišnji filozofsko-teološki studij informacije se mogu dobiti u Studentskoj
referadi, Zagreb, Vlaška 38, tel: 01/ 48 90 404.
Za Katehetski institut KBF-a informacije se mogu dobiti u Tajništvu Instituta, Zagreb,
Vlaška 38, tel: 01/ 48 90 428/408
Za Institut za crkvenu glazbu «Albe Vidaković» KBF-a informacije se mogu dobiti u
Tajništvu Instituta, Zagreb, Vlaška 38, tel: 01/ 48 90 411.
Za Institut za teološku kulturu KBF-a informacije se mogu dobiti u Tajništvu Instituta,
Zagreb, Vlaška 38, tel: 01/ 48 90 409.
Za Područni studij – Teologiju u Rijeci informacije se mogu dobiti u Tajništvu Teologije,
Rijeka, Tizianova 15, tel: 051/ 515 561.
b. Prema ukupno ostvarenim bodovima određuje se mjesto pristupnika na rang listi
razredbenog postupka.
c. Prema rang listi upisat će se određeni broj studenata u za to određenom roku.
5. RAZREDBENI PRAG
a. Pristupnik koji na razredbenom ispitu (testovima) ostvari manje od četiri boda iz
svakog predmeta (vjeronauk, hrvatski jezik i književnost te povijest) isključuje se iz
daljnjeg postupka.
b. Pristupnik koji na pisanju eseja ostvari manje od dva boda isključuje se iz daljnjeg
postupka.
c. Pristupnik koji na razredbenom ispitu u razgovoru (motiviranosti) dobije manje od dva
boda isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.
d. Pristupnik koji na razredbenom ispitu: testovima triju predmeta i pisanjem eseja ostvari
ukupno manje od dvadeset bodova (razredbeni prag) isključuje se iz daljnjeg razredbenog
postupka.
6. RANG LISTA
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a. Izradi rang-liste pristupa se nakon što se zbroje bodovi koje su kandidati postigli na
provjeri znanja testovima, pisanju eseja i razgovoru (motiviranosti) te zbrajanjem ocjena
iz srednje škole i vrednovanju posebnih aktivnosti i uspjeha.
b. Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Fakulteta, te na
www.kbf.hr
c. Pravo na prigovor: rok prigovora je 24 sata od dana objave rang-liste
7. UPISI
Upisi u prvu godinu studija održat će se:
- za srpanjski razredbeni rok 14. srpnja 2009. isključivo od 9:00 do 15:00 sati
- za rujanski 8. rujna 2009. isključivo od 9:00 do 15:00 sati
8. IZNIMNO PRAVO upisa stječu pristupnici iz hrvatske dijaspore ako su prešli razredbeni
prag.
9. OBAVIJESTI
Podatke o upisima na pojedine smjerove zainteresirani pristupnici mogu pronaći na
oglasnoj ploči Fakulteta, te na www.kbf.hr .
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UMJETNIČKO PODRUČJE
(tablica, redni broj 31-33)
31. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
10 000 Zagreb, Trg m. Tita 5,
tel.: 01/4828-507, faks: 4828-508
URL: http://pomet.adu.hr., e-mail: dekanat@pomet.adu.hr
GLUMA
KAZALIŠNA REŽIJA i RADIOFONIJA
DRAMATURGIJA
FILMSKA i TV REŽIJA
MONTAŽA
SNIMANJE
PRODUKCIJA
PREDDIPLOMSKI STUDIJI
OPĆI UVJETI
Studij na Akademiji može upisati osoba sa završenom gimnazijom, srednjom
umjetničkom školom ili srednjom školskom spremom za koju program traje četiri godine.
Izabrani se pristupnik mora upisati u akademsku godinu za koju je polagao prijamni ispit. U
protivnome, prijamni ispit nije valjan.
Izbor pristupnika za studij obavlja se postupkom koji se na Akademiji zove prijamni ispit.
Tijek i sadržaj prijamnog ispita utvrđuje Akademijsko vijeće.
Prijamnim se ispitom utvrđuje ima li pristupnik nadarenosti, psihofizičkih sposobnosti i
znanja potrebnih za svladavanje studija. Prijamni ispit na Akademiji čin je prepoznavanja,
vrjednovanja i izbora pristupnika za studij koji se nameću nadarenošću, sposobnostima,
zanimanjem i znanjem, a otvoreni su razvijanju individualnoga talenta i timskome radu.
Prijamni ispit polaže se pred povjerenstvom koje čine nastavnici i vanjski suradnici pojedinog
odsjeka. Tijek prijamnog ispita određen je navodima općih i posebnih uvjeta. Odluke
povjerenstva autonomne su i konačne u postupku unutar Akademije.
Prijamni ispit za svaki odsjek provodi posebno ispitno povjerenstvo. Temeljem uspjeha na
prijamnom ispitu, ispitno povjerenstvo utvrđuje ljestvicu izabranih pristupnika koji su
zadovoljili uvjete za upis na Akademiju. Ljestvicu izabranika povjerenstvo objavljuje na
Akademijinoj oglasnoj ploči u roku od 3 dana po provedenom prijamnom ispitu te o njemu
izvješćuje Akademijsko vijeće.
Izbor pristupnika se temelji:
•

na pokazanim sklonostima i specifičnim sposobnostima potrebnim za studij
umjetničkih disciplina na Akademiji;

•

na znanju, vještinama i sposobnostima stečenim u prethodnom obrazovanju;

•

na praktičnom iskustvu stečenom u radu potrebnom za studij umjetničkih disciplina;

•

na ocjeni radova propisanih za prijamni ispit.

Pravo upisa na studij
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Pravo upisa na studij stječe se po položenome prijamnom ispitu. Pravo upisa na studij
imaju pod jednakim uvjetima državljani Republike Hrvatske i pripadnici hrvatskog naroda s
prebivalištem izvan Republike Hrvatske te strani državljani i osobe bez državljanstva trajno
nastanjeni u Republici Hrvatskoj.
Strani državljani i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici
Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo, odnosno
temeljem međudržavnih sporazuma i ugovora. Oni su prije pristupa prijamnom ispitu dužni,
uz ostale dokumente, predočiti i potvrdu odgovarajuće ustanove (Filozofski fakultet) o
položenom ispitu iz hrvatskog jezika.
Neke od kolegija moguće je studirati na engleskom jeziku.
Studij na Akademiji može upisati osoba sa završenom gimnazijom, srednjom
umjetničkom školom ili srednjom školskom spremom za koju program traje četiri godine.
Izabrani se pristupnik mora upisati u akademsku godinu za koju je polagao prijamni ispit.
U protivnome, prijamni ispit nije valjan.
Upisi u prvu godinu studija na Akademiji provode se na temelju originalnih svjedodžaba
prethodno završene srednje škole.
Prilozi potrebni za prijavu
Uz prijavu, koju se može pribaviti u Uredu za studente ili na web stranici potrebno je
priložiti još i:
- fotokopiju domovnice, a Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj
narodnosti;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- svjedodžbu završenoga srednjeg obrazovanja, a pristupnici iz inozemstva prilažu
rješenje o ekvivalenciji strane svjedodžbe koju izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
športa, te potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika;
- kratak životopis;
- frankiranu (za preporučenu pošiljku) omotnicu za povrat dokumenata, s adresom
pristupnika;
- uplatnicu za troškove prijamnog ispita u iznosu od 500,00 kuna na žiro-račun
Akademije dramske umjetnosti, broj: 2390001-1100013453;
- radove propisane posebnim uvjetima za prijamni ispit.
Ako se pristupnik natječe za upis na više fakulteta, prilaže prijepis/fotokopiju svjedodžbe
i potvrdu fakulteta na kojem su predani originalni dokumenti.
PRIJAVE, ISPITI I UPISI
Odsjek glume prijamni ispit održava isključivo u jesenskom ispitnom roku a ostali odsjeci
održat će prijamne ispite u ljetnom i jesenskom roku
PRIJAVE KANDIDATA
I. PRIJAVNI ROK

29. lipnja do 3. srpnja 2009. (od 10 do 13 sati)

II. PRIJAVNI ROK

24. do 27. kolovoza 2009. (od 10 do 13 sati)
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I.

Pristupnici prijamnom ispitu iz Glume mogu dokumente predati i u prvom
prijavnom roku.

II.

Prijavni rok je predviđen samo ako je u prvom upisnom roku ostalo
nepopunjenih mjesta za studij.

PRIJAMNI ISPITI
STUDIJI
GLUMA
KAZALIŠNA REŽIJA
RAD.

I. ROK
nema
Utorak, 7. srpnja 2009.
I u 14 sati

FILMSKA I TV REŽIJA
SNIMANJE
MONTAŽA
DRAMATURGIJA
PRODUKCIJA

Utorak, 7. srpnja 2009.
u 9 sati
Srijeda, 8. srpnja 2009.
u 9 sati
Ponedjeljak, 6.srpnja 2009.
u 9 sati
Utorak, 7. srpnja 2009.
u 14 sati
Ponedjeljak, 6.srpnja 2009.
u 14 sati

II.ROK
Utorak
01-09.09.2009.
Srijeda, 2. rujna 2009.
u 14 sati
Srijeda, 2. rujna 2009.
u 9 sati
Utorak, 1. rujna 2009.
u 9 sati
Utorak, 1. rujna 2009.
u 9 sati
Srijeda, 2. rujna 2009.
u 14 sati
Utorak, 1. rujna 2009.
u 10 sati

Prijamni ispit u II. roku održava se ako nisu popunjena sva mjesta za studij u I. roku.
U II. roku pravo pristupa imaju samo oni kandidati iz I. roka koji su bili u užem izboru te oni
kandidati koji nisu bili prijavljeni u I. roku.
Na temelju prijava i pregleda priloženih radova određuje se redoslijed i raspored kandidata za
prijamni ispit. Ispiti traju nekoliko dana, ovisno o broju kandidata i tijeku ispita na pojedinom
odsjeku. Datumi polaganja usmenog odnosno praktičnog dijela ispita bit će objavljeni
najkasnije dva dana nakon završetka prvoga dijela ispita. Kandidati su na prijamni ispit dužni
donijeti osobnu iskaznicu i pribor za pisanje.
UPISI
I. UPISNI ROK (srpanjski)

13 do 17 srpnja 2009. (od 10 do 13 sati)

II. UPISNI ROK (rujanski)

9. do 11. rujna 2009.

(od 10 do 13 sati)

Kandidati primljeni u I. ispitnom roku dužni su se upisati u I. upisnom roku.
II. upisni rok je samo za kandidate s II. ispitnoga roka.
Kandidati koji se u propisanom roku nisu upisali, gube pravo na upis.
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32. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
10000 Zagreb, Ilica 85;
žiro račun: 2340009-1100163831
UVJETI UPISA NA SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI
PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ

I

INTEGRIRANI

1. Uvjeti upisa
Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u akad. god. 2009./2010. upisuje
studente u redoviti preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Likovna
kultura, Animirani film i novi mediji, te na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij Restauriranje i konzerviranje umjetnina, i to uz potporu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa, uz plaćanje, te u redoviti studij uz plaćanje za strane
državljane.
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Iznimno, na
preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Likovna kultura, Animirani
film i novi mediji te integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Restauriranje i
konzerviranje umjetnina, mogu se, u slučaju osobite nadarenosti, upisati pristupnici bez
završene odgovarajuće srednje škole, uz uvjet da je završe do kraja druge godine studija.
Pristupnici koji u vrijeme prijave ne mogu priložiti svjedodžbu o položenoj maturi, istu mogu
naknadno donijeti do 1. srpnja 2009. godine. Maturalnu svjedodžbu privremeno može
zamijeniti uvjerenje o položenoj maturi.
Svi pristupnici obvezatno pristupaju razredbenom ispitu.
2. Prijave za razredbeni postupak
Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu studija akad. god. 2009./2010. provodi se u
srpanjskom razredbenom roku.
Prijave za pristup razredbenom postupku te mape domaćih radova primat će se u tajništvu
Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, u srijedu 24. i petak 26.
lipnja 2009., od 10.00 do 14. 00 sati.
Pristupnici popunjavaju prijavu, uz koju obvezno prilažu:
- životopis,
- rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
- domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj
narodnosti),
- svjedodžbu o završnom ispitu (maturi) i svjedodžbe svih razreda srednje škole,
- pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti
stranih svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Donje
Svetice 38). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o upisanom tečaju iz
hrvatskog jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn, uplaćenih na žiroračun Akademije, broj: 2340009 - 1100163831, s naznakom “za razredbeni postupak”; u
rubriku POZIV NA BROJ upisati 00819,
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- mapu-domaći rad.
Prilikom prijave svaki pristupnik dobiva šifru-klasifikacijski broj.
Pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Restauriranje i
konzerviranje umjetnina uz navedeno su dužni priložiti:
- potvrdu o općem zdravstvenom stanju (posebno u odnosu na daltonizam, klaustrofobiju,
akrofobiju), ne stariju od tri mjeseca,
- dvije fotografije,
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca).
Mapa - domaći rad treba sadržavati slobodne likovne radove pristupnika po opservaciji i
imaginaciji. Radovi se prilažu u mapi tvrdih korica odgovarajućeg formata.
Pristupnici koji ponavljaju razredbeni ispit u mapi domaćih radova prilažu nove radove, a ne
one koji su pregledani za prošlih ispita.
Sadržaj mape:
- za preddiplomski sveučilišni studij:
Slikarstvo: 20-30 isključivo slobodnih domaćih radova koji ne moraju biti velikog formata, a
nisu školske studije niti radovi napravljeni na nekom od pripremnih tečajeva.
Grafika: 50 do 150 radova koji su nastali isključivo izvan procesa programirane likovne
naobrazbe.
Kiparstvo: 10 crteža po modelu (akt, glava), 10 crteža po slobodnom izboru, te 3 do 5
kiparskih radova (galerijski format).
Likovna kultura: najmanje 20 a najviše 30 likovnih radova u boji i crtežu do formata 100x70
cm (portret, figura, akt, mrtva priroda, slobodne teme).
Animirani film i novi mediji:
Mapa (dimenzija max. 100x70 cm) mora sadržavati:
1. pismo motivacije (1 do 2 kartice)
2. likovne radove (crteži: 3 portreta, 3 akta; do 15 radova po izboru: studija, kroki, strip,
ilustracija, kolaž i dr.)
3. medijske radove: primjerice animacija, video rad, zvučni rad, fotografija itd. (zapis mora
biti prilagođen DVD playeru)
- opcionalno: tekstovi (sinopsis, scenario, kratka priča i dr.)
- za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij:
Restauriranje i konzerviranje umjetnina, smjer Slikarstvo: 10 crteža olovkom na papiru
formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2
crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), te 10 radova po izboru, od kojih najmanje 5 u boji.
Restauriranje i konzerviranje umjetnina, smjer Kiparstvo: 10 crteža olovkom na papiru
formata 70x50 cm (od toga 4 crteža glava prema gipsanom modelu, 2 crteža draperija, 2
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crteža mrtve prirode i 2 crteža ornamenta), 10 slobodnih likovnih radova, 2 do 5 kiparskih
radova (galerijski format).
3. Razredbeni postupak
Preddiplomski sveučilišni studij: Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Likovna kultura,
Animirani film i novi mediji
Prvi dio ispita sastoji se od pregleda mape - domaćih radova.
Nakon objave liste pristupnika koji su prošli na prvom dijelu razredbenog ispita, isti
pristupaju drugom dijelu razredbenog ispita.
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Restauriranje i konzerviranje
umjetnina
- smjer Slikarstvo
- smjer Kiparstvo
Razredbeni ispit podijeljen je u dva dijela i to:
a) prvi dio ispita je eliminatorni i sastoji se od pismenog dijela ispita i pregleda mape domaćih
radova.
Pismeni dio ispita obuhvaća:
- pismeni ispit iz povijesti umjetnosti (test znanja: poznavanje povijesti umjetnosti u
okvirima gradiva za srednje škole).
- pismeni ispit iz fizike, kemije i biologije (test znanja: poznavanje fizike, kemije i biologije
u okvirima gradiva za gimnazije). Pristupnici su dužni donijeti kalkulator.
b) drugi dio ispita sastoji se od praktičnog dijela i usmenog dijela (razgovor).
4. Razredbeni ispit
Preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo
Drugi dio ispita, kojem pristupaju pristupnici što su prošli na prvom dijelu, a u kojem se
provjerava razina darovitosti, sposobnosti te znanja pristupnika, sadrži:
a) crtanje glave po živom modelu
b) crtanje akta po živom modelu
c) slikanje figure - portreta po modelu
d) test iz opće i likovne kulture
e) prezentaciju mape
Pristupnici su dužni donijeti dasku (100x70 cm) i crtaći pribor (papir, olovke, drveni uljen,
prešani ugljen, sredstva za brisanje itd.), pribor za slikanje koji sadrži tempere ili akrilik boje,
kistove, zdjelice za vodu, papir ili karton na kojem će slikati, te osobnu iskaznicu.
Preddiplomski sveučilišni studij Grafika
Na drugom dijelu ispita crta se portret prema živom modelu, akt prema živom modelu,
prostorni ansambl (mrtva priroda), crtež po imaginaciji i rad na zadanu temu, te se piše test iz
opće i likovne kulture.
Verbalna prezentacija mape i motivacije za studij provodi se u svrhu procjene zrelosti,
interesa i osobnosti kandidata (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).
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Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku (100x70 cm), papir i
pribor za crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš i slično).
Preddiplomski sveučilišni studij Kiparstvo
Na drugom dijelu ispita pristupnici modeliraju glavu u glini, crtaju akt, prostor i kompoziciju,
te pišu test iz opće i likovne kulture.
Pristupnici su dužni sa sobom donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir i pribor za
crtanje (ugljen, olovka, pero, tuš, i slično).
Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura
Za pristup drugom dijelu razredbenog ispita pristupnik mora zadovoljiti sve elemente prvog
dijela razredbenog ispita.
Drugi dio razredbenog ispita sastoji se od pismenog i usmenog ispita iz povijesti umjetnosti
(poznavanje povijesti umjetnosti: osnovni okviri europske umjetnosti; poznavanje osnovnih
karakteristika pojedinih stilskih razdoblja, što uključuje poznavanje značajnih umjetnika i
djela europske umjetnosti; poznavanje općih pojmova s područja likovnih umjetnosti /npr.
slikarstvo: boja, svjetlo, prostor, oblik, linija; kiparstvo: volumen, prostor, površina, obris;
arhitektura: tlocrt, prostor, konstrukcija/); zatim interpretacije jednog umjetničkog djela s
područja slikarstva, kiparstva i arhitekture te interpretacije jednog pročitanog djela s područja
povijesti umjetnosti.
Pristupnici koji ne zadovolje na pismenom dijelu ispita ne mogu pristupiti polaganju usmenog
dijela ispita.
Za pristup trećem dijelu razredbenog ispita pristupnik mora zadovoljiti sve elemente drugog
dijela razredbenog ispita.
Treći (praktični) dio razredbenog ispita obuhvaća:
- crtanje: crtanje glave, crtanje akta, crtanje prostorne kompozicije,
- razgovor s kandidatima (ovaj dio je informativan i ne donosi bodove).
Pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu, crtaću dasku, papir, ugljen ili olovku te drugi
potreban pribor i materijal.
Preddiplomski sveučilišni studij Animirani film i novi mediji
Drugi dio ispita sadrži:
- Test iz opće i likovne kulture
- Crtanje glave
- Crtanje akta
- Crtanje / interpretacija
- Strip (knjiga snimanja)
- Crteži glavnih aktera (model lista) ili autobiografski rad
- Esej
- Prezentacija mape
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Restauriranje i konzerviranje
umjetnina
Na drugi, praktični dio razredbenog ispita mogu pristupiti samo pristupnici koji su po odluci
Ispitnog povjerenstva zadovoljili u prvom dijelu ispita.
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Praktični dio ispita obuhvaća:
a) Crtanje olovkom prema gipsanom modelu
(pristupnik treba donijeti dasku 80x100 cm, olovku HB, gumicu)
b) Kopiranje
- za smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku (original ili reprodukcija) tehnikom
tempere (pristupnik treba donijeti komplet tempera i pribor za slikanje);
- za smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku
(pristupnik treba donijeti modelirku za glinu, šestar, visak)
c) Ispitivanje manualnih vještina
(pristupnik treba donijeti pribor za linorez i skalpel)
d) Test boje
(pristupnik treba donijeti tempere i pribor za slikanje)
Za crtanje i slikanje Akademija osigurava odgovarajući papir.
Na praktični dio razredbenog ispita pristupnici su dužni donijeti osobnu iskaznicu.
Usmeni dio ispita obuhvaća razgovor s pristupnikom, uz analizu jednog umjetničkog djela s
područja slikarstva ili kiparstva (interpretacija, datacija, atribucija, materijal, način izrade).
Termini
Prvi dio ispita za sve odsjeke održat će se u ponedjeljak, 29. lipnja 2009.
Objavljivanje rezultata prvog dijela ispita svih odsjeka bit će u utorak, 30. lipnja 2009., od
16.00 sati.
Pristupnici koji su zadovoljili na prvom dijelu ispita pristupaju drugom dijelu ispita, koji će se
održati u razdoblju od srijede, 1. srpnja 2009., do subote, 4. srpnja 2009. godine, s
početkom u 9.00 sati, a za preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura drugi dio
ispita održat će se u srijedu 1. srpnja 2009. godine.
Objavljivanje rezultata drugog dijela razredbenog ispita za preddiplomski sveučilišni studij
Likovna kultura bit će u četvrtak 2. srpnja 2009. od 16.00 sati.
Pristupnici za preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura koji su zadovoljili na drugom
dijelu razredbenog ispita pristupaju trećem dijelu razredbenog ispita koji će se održati u
razdoblju od petka, 3. srpnja 2009. godine do utorka, 7. srpnja 2009.
Lokacije i raspored održavanja ispita za određene odsjeke bit će oglašeni na oglasnim
pločama Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu.
Nakon provedbe razredbenog ispita a na prijedlog Ispitnog povjerenstva, Akademijsko vijeće
(održat će se u srijedu 8. srpnja 2009. u 11.00 sati) donosi Odluku o rezultatima
razredbenog ispita, te na oglasnim pločama i internet stranici ALU (www.alu.hr) oglašava u
četvrtak 9. srpnja 2009. god. od 11.00 sati rang-liste pristupnika, s naznakom o tome koji
su pristupnici stekli pravo upisa u akad.god. 2009./2010.
Razredbeni prag iznosi 500 bodova, od mogućih 1000 bodova na ispitu, a predstavlja ukupan
zbroj svih ispitnih elemenata.
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Napomena: Na Akademiji likovnih umjetnosti ne boduju se posebni uspjesi postignuti
tijekom školovanja i u izvanškolskim aktivnostima.
Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku dekanu Akademije
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, a u roku od 48 sati nakon objave konačne rangliste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata nakon podnošenja žalbe.
5. Upis
Pristupnici koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u I. godinu studija na Akademiji
likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu samo u akad. god. 2009./2010.
Upis studenata u I. godinu redovitog studija uz potporu MZOŠ-a za akad. god.
2009./2010. bit će u srijedu 15. srpnja, u četvrtak 16. srpnja i u petak 17. srpnja 2009.
(10.00 - 14.00 sati).
Upis pristupnika prema rang-listi na mjesto onih koji su izgubili pravo upisa u I. godinu (nisu
se upisali do 17. srpnja 2009.) bit će u utorak, 21. srpnja 2009., od 09.00 do 10.00 sati.
Upis studenata I. godine redovitog studija uz plaćanje i upis stranih državljana bit će u
utorak, 21. srpnja i srijedu, 22. srpnja 2009., od 10.00 do 14.00 sati.
6. Obavijesti
Napomena za sve pristupnike:
Na sve ispitne radove pristupnici upisuju šifru - klasifikacijski broj koji su dobili prilikom
prijave. Nigdje se ne upisuje ime i prezime. Radovi s razredbenog ispita ne smiju se iznositi iz
prostorije u kojoj pristupnik radi. Ispitno povjerenstvo će parafirati ispitne radove te će se
samo tako označeni radovi ocjenjivati prilikom završnog rada Ispitnog povjerenstva.
Pismeni radovi također se označavaju šifrom - klasifikacijskim brojem, te se nakon završenog
pismenog dijela ispita predaju dežurnom članu Ispitnog povjerenstva, uz vlastoručni potpis na
evidentnom listu.
Neposredno po isteku vremena razredbenog ispita, pristupnici osobno predaju Ispitnom
povjerenstvu svoje ispitne radove.
Neprisustvovanje jednom dijelu ispita, odnosno nepredavanje određenog broja ispitnih
radova, odnosno pismenog rada, povlači za sobom diskvalifikaciju pristupnika.
Zbirka pitanja iz fizike, kemije i biologije (gradivo za srednje škole) i iz povijesti umjetnosti,
kao pomoć u pripremi ispita za integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij
Restauriranje i konzerviranje umjetnina, može se kupiti u knjižnici ALU, Ilica 85.
Kandidati uz predočenje klasifikacijskog broja-šifre i osobne iskaznice podižu dokumente u
Urudžbenom zapisniku Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85, od
srijede 15. srpnja do 24. srpnja 2009., od 10.00 do 14.00 sati.
Nakon preuzimanja dokumenata, uz predočenje klasifikacijskog broja-šifre i osobne iskaznice
može se podići mapa domaćih radova na porti Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu, Ilica 85, od srijede 15. srpnja do 24. srpnja 2009., od 10.00 do 14.00 sati.
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U protivnom Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu ne odgovara za dokumente
i mape domaćih radova.
Radovi napravljeni na razredbenom ispitu se ne vraćaju.
Upute o razredbenom postupku, upisnim kvotama, službenom natječaju i ostale informacije
mogu se dobiti u Studentskoj referadi za preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni
studij Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Ilica 85.
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33. MUZIČKA AKADEMIJA, 10000 Zagreb,
Gundulićeva 6, tel. 01/4830-823, Berislavićeva 16/I (uprava),
tel. 4810-200, fax 01/4872-380, žiro račun 2340009-1100159167
e-mail: muza@muza.hr; www.muza.hr
1.
Opći uvjeti
Preddiplomski studij mogu upisati pristupnici koji su završili srednju glazbenu školu (stručne
i obrazovne predmete) ili gimnaziju, odnosno neku drugu srednju školu u trajanju od četiri
godine.
Pristupnici koji su u srednjoj glazbenoj školi završili samo stručne predmete, a istodobno su
polaznici gimnazije ili druge srednje četverogodišnje škole, mogu se upisati uz uvjet da
srednjoškolsko obrazovanje završe do kraja studija.
2.
Prijava za razredbeni postupak
Prijave za prvi, srpanjski razredbeni rok primaju se do 02. srpnja 2009., a za drugi, rujanski
od 24. do 28. kolovoza 2009. Prijave se predaju osobno u studentsku službu, Berislavićeva
16/I – 1. kat, ili šalju preporučeno na adresu:
Muzička akademija, Gundulićeva 6, 10000 Zagreb
Potvrda škole o položenom završnom ispitu može zamijeniti završnu svjedodžbu, koja se
mora priložiti do početka ispita.
Prijavi za upis osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja prilažu se i:
a) životopis s opisom dosadašnjeg glazbenog i općeg obrazovanja (svi pristupnici),
b) svjedodžba o općem zdravstvenom stanju i laringološkom pregledu posebno, koju izdaje
mjerodavna zdravstvena ustanova (pristupnici za studij pjevanja),
3.
Razredbeni postupak
Razredbeni postupak obuhvaća:
- provjeru znanja uključujući praktično iskustvo, motiviranost i sklonost za određeni studij
- provjeru darovitosti, te psihofizičkih i drugih uvjeta za uspješan studij (eliminacijski
faktor)
- vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi – općeg uspjeha u svim razredima i na
završnom ispitu.
Razredbenim postupkom pristupnici mogu steći najviše 100 bodova, i to: 90 bodova na
razredbenim ispitima i 10 bodova za prethodno obrazovanje.
Pristupnik koji na razredbenim ispitima od 90 mogućih ostvari manje od 55 bodova, nije
prešao razredbeni prag i eliminira se iz razredbenog postupka.
Ostali uvjeti koji se odnose na razredbene ispite nalaze se u "Zahtjevima na razredbenim
ispitima za upis u I. godinu studija za ak.god. 2009./2010" (posebno točke 4.b, 4.c i 4.d).
Svi pristupnici koji u ljetnom roku nisu prešli razredbeni prag, ili su eliminirani, mogu
razredbenom postupku za raspisana slobodna mjesta pristupiti u jesenskom roku. Kandidati za
studij kompozicije, dirigiranja, pjevanja i instrumenata mogu ponovno pristupiti razredbenom
postupku samo pod uvjetom da su prešli razredbeni prag u glavnom predmetu.
4. Razredbeni ispiti
Razredbeni ispit u srpanjskom razredbenom roku održat će se od 06. do 11. srpnja 2009., a u
rujanskom od 01. do 04. rujna 2009., ali samo za nepopunjena mjesta prema planu upisa.
Rasporedi će se objaviti na oglasnoj ploči Akademije 03. srpnja 2009. za srpanjski, te 28.
kolovoza 2009. za rujanski rok.
Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit s osobnom iskaznicom bez posebne obavijesti.
Nedolazak će se smatrati odustajanjem od ispita.

105

5.
Upisi
Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Akademije 13. srpnja 2009. za
prvi i 07. rujna 2009. za drugi razredbeni rok.
Upis u 1. godinu bit će 15. i 16. srpnja 2009. od 9 do 12 sati u Berislavićevoj 16/I. Upisati se
mogu samo pristupnici koji su ispunili uvjete za upis i koji ulaze u upisnu kvotu određenu
planom upisa. Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se do 16. srpnja u 12 sati
gube pravo na upis. Nakon toga roka na slobodna mjesta mogu se upisati pristupnici prema
mjestu na listi uspješnosti, ako su ispunili uvjete za upis.
Upisi u rujanskom razredbenom roku bit će 08. i 09. rujna 2009. od 9 do 12 sati.
6.
Program razredbenog ispita i ostale obavijesti
Program razredbenih ispita (zahtjevi za prijemni ispit), obrazac prijave, te ogledni zadaci za
pripremu mogu se kupiti u Berislavićevoj 16/I – 1. kat ili naći na web stranici www.muza.hr.
Sustav bodova, posebni popisi i rasporedi pristupnika za pojedine ispite i druge obavijesti i
upute, koje su sastavni dio ovog natječaja, objavljuju se na oglasnoj ploči Akademije.
Troškovi razredbenog ispita od 300,00 kn uplaćuju se na žiro račun Muzičke akademije broj:
2340009-1100159167. U rubriku "poziv na broj" upisuje se JMBG pristupnika.
Sve ostale obavijesti mogu se dobiti u studentskoj službi Akademije, Berislavićeva 16/I – 1.
kat ili na telefon (01) 4810-200 kućni 106 ili 114 ili naći na web stranici www.muza.hr.
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