Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine
br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 60/15, 131/17) i
članka 55. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, sukladno Odluci o dopuni Odluke Senata o upisnim kvotama za
upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na
Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. od 24. svibnja 2022. (KLASA: 602-04/21-13/11, URBROJ:
380-062/105-22-5), Sveučilište u Zagrebu objavljuje

DOPUNU NATJEČAJA
za upis studenata u I. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te
stručnih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. (Klasa: 602-03/22-13/07 Ur. broj:
380-060/013-22-1, objavljenog na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu 16. svibnja
2022.)
Dopuna Natječaja odnosi se na Opći i Posebni dio natječaja, a dopunjuje se informacijama o razredbenom
postupku, podnošenju prijave, kriterijima selekcije i rokovima za upis za kandidate iz Ukrajine pod
privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji se upisuju u posebnoj upisnoj kvoti na sastavnice
Sveučilišta u Zagrebu u skladu s Odlukom o dopuni Odluke Senata o upisnim kvotama za upis studenata
u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u
ak. god. 2022./2023. od 24. svibnja 2022. (KLASA: 602-04/21-13/11, URBROJ: 380-062/105-22-5).
Tablica s prikazom upisnih mjesta nalazi se u nastavku ove dopune i čini njen sastavni dio.
DOPUNA OPĆEG DIJELA NATJEČAJA
Pravo upisa u statusu redovitih studenata u posebnoj upisnoj kvoti mogu ostvariti osobe iz Ukrajine pod
privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom da imaju već ostvareno priznavanje stečene
kvalifikacije odgovarajuće razine ili je utvrđena mogućnost priznavanja iste, te uz uvjet da prijeđu
razredbeni prag i zadovolje dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za odgovarajuće
studijske programe. Ako sastavnica Sveučilišta ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom
smatrat će se položeni svi ispiti koje su sastavnice utvrdile kao obvezne za upis ovih kandidata.
Mogući dodatni preduvjeti i kriteriji upisa navedeni su u Posebnom dijelu natječaja svake sastavnice (u
nastavku).

PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK
1. Prijave ovih kandidata zaprimat će sastavnice Sveučilišta u Zagrebu na način i u rokovima objavljenima
u Posebnom dijelu natječaja. Sastavnice Sveučilišta u Zagrebu provodit će razredbeni postupak i
rangiranje ovih kandidata (NE prijavljuju se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na
visoka učilišta (NISpVU).
2. Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku.
Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi dopunu Posebnog dijela
natječaja svake sastavnice):
- za srpanjski razredbeni rok do uključivo 18. srpnja 2022. u 13:59 sati (osim za studijske programe za
koje postoje dodatne provjere). Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 5. lipnja 2022. (za
iznimke vidjeti dopunu Posebnog dijela natječaja svake sastavnice).
- za rujanski razredbeni rok do uključivo 19. rujna 2022. u 13:59 sati (osim za studijske programe za
koje postoje dodatne provjere). Prijave za dodatne provjere primaju se do 26. kolovoza 2022. (za iznimke
vidjeti dopunu Posebnog dijela natječaja svake sastavnice).
Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će u ovoj posebnoj kvoti
ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za
rujanski razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih
učilišta te na internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr).
3. Pristupnicima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj priznaju se bodovi iz
materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na
državnoj maturi.
Pristupnici iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj kojima su priznati bodovi iz
materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na
državnoj maturi u RH, za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Zagrebu koje su to izričito
navele u Posebnom dijelu natječaja, trebaju položiti navedenu razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri
Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (detaljnije u dopuni Posebnog dijela natječaja
svake sastavnice).
4. Kandidati za upis na studijske programe u kvoti državljana Ukrajine pod privremenom zaštitom u
Republici Hrvatskoj prijave na studij podnose putem molbe ili obrasca objavljenom na internetskim
stranicama fakulteta/akademije, sastavnice Sveučilišta u Zagrebu (kako odredi sastavnica Sveučilišta čiji
studijski program kandidat prijavljuje - detaljnije u dopuni Posebnog dijela natječaja) uz potrebnu
dokumentaciju za kandidate koji su završili srednju školu u inozemstvu u rokovima navedenima u
Posebnom dijelu natječaja.
5. Kandidati koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu nisu obvezni položiti ispite državne
mature u svrhu upisa na visoka učilišta osim ako fakultet/akademija nije pojedini ispit definirala kao uvjet
ili je prijelaz određenoga ukupnog bodovnog praga i praga na ispitima državne mature uvjet za rangiranje
na studijski program. Stoga je za upis na takve studijske programe potrebno položiti tražene ispite državne
mature.
6. Svi pristupnici iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj koji su završili
srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu, a prijavljuju samo studijske programe u posebnoj kvoti, dolje

navedene dokumente šalju ili dostavljaju fakultetu/akademiji čiji studijski program prijavljuju do datuma
navedenog u Posebnom dijelu natječaja.
Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
 potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a,
 dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane
državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o
državljanstvu);
 dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
 završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja;
 potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio);
 rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
 dodatni dokument ako ga je zatražila sastavnica Sveučilišta u Zagrebu u dopuni Posebnog dijela
natječaja.
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga
sudskog tumača.
7. Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske
moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja
inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i
umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje.
Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u
strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka
prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim
institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih
programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem
obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i
obrazovanje odraslih. Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti oba postupka (postupak
priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave studijskih programa).
Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta dostavlja
se samom visokom učilištu. Kandidat je dužan samostalno provjeriti do kojeg datuma i u kojem obliku je
potrebno dostaviti spomenuto rješenje (dopuna Posebnog dijela natječaja).
8. Ministarstvo znanosti i obrazovanja RH će za redovite studente državljane Ukrajine pod privremenom

zaštitom u Republici Hrvatskoj koji u ak. god. 2022./2023. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili
integriranog preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu osiguravati sufinanciranje
troškova studiranja tijekom trajanja upisanog studijskog programa pod istim uvjetima kao za studente
državljane Republike Hrvatske (i EU državljane).

DOPUNA POSEBNOG DIJELA NATJEČAJA

I. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
1. PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Horvatovac 102 a, Zagreb
www.pmf.hr
Studijski programi
1. Biologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Molekularna biologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
3. Biologija i kemija, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
trajanje 5 godina
4. Fizika, smjer: istraživački, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5
godina
5. Fizika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5
godina
6. Fizika i informatika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
trajanje 5 godina
7. Geofizika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
8. Fizika i kemija, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
trajanje 5 godina
9. Geografija, smjer: istraživački, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
10. Geografija i povijest, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij, trajanje 5 godina
11. Geologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
12. Kemija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
13. Matematika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
14. Matematika, smjer: nastavnički, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
15. Matematika i fizika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
trajanje 5 godina
16. Znanosti o okolišu, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Uvjeti upisa državljana Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj u prvu godinu
preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u ak. god. 2022./2023.
na Sveučilištu u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkom fakultetu, kako slijedi:
1. Završeno sekundarno obrazovanje (3. stupanj) odgovarajućeg usmjerenja za studij
2. Razgovor s pomoćnikom za nastavu fakultetskog odsjeka na kojem se izvodi studij za koji je
kandidat iskazao interes
3. Prijavi je potrebno priložiti sljedeće dokumente:
a) potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdana od strane
Ministarstva unutarnjih poslova (MUP-a)
b) završna svjedodžba sekundarnog obrazovanja (3. stupanj)
c) potvrda o pokrenutom postupku priznavanja inozemne obrazovne kvalifikacije

izjava o spremnosti upisa tečaja hrvatskog jezika u Croaticumu (tečaj treba biti odslušan
do upisa 3. semestra studija).
Predprijave, odnosno iskaz interesa za upis na neki od studija koji izvodi Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, dostavljaju se do 9. rujna 2022. elektroničkom poštom na adresu
dekanat@dekanat.pmf.hr.
Prijave s potrebnom dokumentacijom za upis na neki od studija koji izvodi Sveučilište u Zagrebu,
Prirodoslovno-matematički fakultet, dostavljaju se u razdoblju od 15. do 20. rujna 2022. elektroničkom
poštom na adresu dekanat@dekanat.pmf.hr.
d)

Upisi državljana Ukrajine za koje se utvrdi da zadovoljavaju sve uvjete, održat će se od 19. do 23. rujna
2022. godine.

II. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI
2. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Unska 3, Zagreb
www.fer.hr
Prijave i kriteriji za upis na studijske programe u upisnoj kvoti za državljane Ukrajine pod
privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj
Kandidati koji se prijavljuju u ovoj upisnoj kvoti mogu se prijaviti za upis na studijske programe:
1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija i Računarstvo, preddiplomski sveučilišni studij na
hrvatskom jeziku, trajanje 3 godine (10 upisnih mjesta)
2. Electrical Engineering and Information Technology, preddiplomski sveučilišni studij na engleskom
jeziku, trajanje 3 godine
3. Computing, preddiplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku, trajanje 3 godine
(ukupno 10 upisnih mjesta za studije pod 2. i 3.)
Pristupnici moraju imati završeno obrazovanje ekvivalentno četverogodišnjem srednjoškolskom
obrazovanju u Republici Hrvatskoj.
Pristupnici se rangiraju na temelju:






postignutog uspjeha u srednjoj školi;
položenog testa znanja matematike koji je ekvivalentan testu više razine matematike na
državnoj maturi;
znanja hrvatskog / engleskog jezika;
motivacijskog pisma;
pozitivno ocijenjenog razgovora s pristupnikom.

Nadležno povjerenstvo utvrdit će ispunjavaju li prijavljeni kandidati propisane uvjete upisa te sastaviti
upisnu rang listu.
Prijavu za upis potrebno je predati u Pisarnicu Fakulteta elektrotehnike i računarstva ili poslati poštom
na adresu Fakulteta elektrotehnike i računarstva (Unska 3, 10000 Zagreb) u razdoblju od 1. srpnja do
uključivo 19. rujna 2022. godine na obrascu dostupnom na internetskoj stranici Fakulteta elektrotehnike
i računarstva (http://www.fer.unizg.hr/).

Za prijavu je potrebno predati:
 prijavni obrazac;
 potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a;
 dokaz o državljanstvu / presliku putovnice;
 dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda);
 završnu svjedodžbu srednjoškolskog obrazovanja;
 potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio);
 rješenje o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije;
 dokaz o položenom testu znanja matematike koji je ekvivalentan testu više razine matematike na
državnoj maturi;
 potvrdu o znanju hrvatskog / engleskog jezika (ako ju kandidat posjeduje);
 motivacijsko pismo.
Uz dokumente izdane na stranom jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenoga
sudskog tumača. Iznimka su dokumenti izdani na engleskom jeziku.
Rangiranje kandidata i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa u ovoj upisnoj kvoti bit će u rujnu
2022. godine.
Više informacija dostupno je na fakultetskim mrežnim stranicama
https://www.fer.unizg.hr/en/studies/students_from_ukraine .
Za sva dodatna pitanja možete se javiti na adresu enrolment@fer.hr.

3. FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Vukelićeva 4, Zagreb
www.fpz.unizg.hr
Upis u posebnoj kvoti namijenjenjenoj kandidatima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u
Republici Hrvatskoj
Prijaviti se mogu kandidati koji su završili četverogodišnju srednju školu i imaju minimalno B2 razinu
znanja hrvatskog jezika.
Prijave za upis ovih kandidata neće se provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda, već kandidati
podnose molbe putem obrasca „Prijavni list – upis u posebnoj kvoti“, objavljenom na mrežnoj stranici
Fakulteta.
Kandidati za upis na studijske programe u posebnoj upisnoj kvoti nisu obavezni polagati ispite državne
mature u svrhu upisa na Fakultet prometnih znanosti.
Tri se studija izvode na Fakultetu prometnih znanosti:
1. Promet (preddiplomski, 3 godine)
2. Inteligentni transportni sustavi i logistika (preddiplomski, 3 godine)
3. Aeronautika (preddiplomski, 3 godine)

Prijave za razredbeni postupak zaprimaju se od 1. srpnja 2022. godine do 1. rujna 2022. na obrascu
„Prijavni list – upis u posebnoj kvoti“ dostupnom na internetskim stranicama Fakulteta
www.fpz.unizg.hr.
Prijave se mogu poslati:
- elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.unizg.hr
- klasičnom poštom
- ili se mogu osobno donijeti u Studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4, Zagreb)
Uz obrazac „Prijavni list – upis u posebnoj kvoti“ kandidati su dužni dostaviti (ovjerenu presliku):
1.
2.
3.
4.
5.

Potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdanu od MUP-a
Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
Završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
Potvrda o vanjsko vrednovanom završnom ispitu (ukoliko je položen)
Potvrdu o uplati troškova u iznosu 300,00 kn uplaćenu na IBAN račun Fakulteta:
HR6823600001101425998, s naznakom "za razredbeni postupak".
* Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju obavezno imati prijevod ovlaštenog
sudskog tumača.

Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno je
dostaviti najkasnije do termina upisa.
Rang-lista prijavljenih kandidata za studijske programe: Promet i Inteligentni transportni sustavi i
logistika sastavlja se na sljedeći način:
1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog
obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za
pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do
5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom
obrazovnom sustava.
Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
2. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika
ili predmeta prometne struke - IZRAVAN UPIS
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Aeronautika (moduli: civilni pilot i
kontrolor letenja) sastavlja se na sljedeći način:
1. temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom srednjoškolskog
obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobiveni produkt množi sa 100. Za
pristupnike kojima su ocjene iskazivane na drugačiji način nego u Republici Hrvatskoj (od 2 do
5), ocjene će se kod kvalifikacijskog postupka vrjednovati na način kao u hrvatskom
obrazovnom sustava.
Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
2. temeljem provjere posebnih sposobnosti (ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS)
o zdravstveni kriterij (liječnički pregled)
o usmeni ispit iz Engleskog jezika
3. temeljem dodatnih učenikovih postignuća
osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Fizika
- IZRAVAN UPIS

Liječnički pregled za civilne pilote i kontrolore leta obavlja se o vlastitom trošku u jednom od
ovlaštenih zrakoplovno-medicinskih centara za obavljanje liječničkih pregleda zrakoplovnog osoblja.
Lista važećih zrakoplovno-medicinskih centara (AeMC) kontinuirano se obnavlja na web stranicama
HACZ (http://www.ccaa.hr/hrvatski/medicinski-centri_75/).
Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je poslati zajedno sa „Prijavom za dodatnu provjeru
znanja, vještina i sposobnosti – ZVS“
Usmena provjera znanja engleskog jezika provodi se također prije upisa na studij, prema prijavama
kandidata i o vlastitom trošku, a prema rasporedu termina koje objavljuje Fakultet na svojim mrežnim
stranicama.
Rangiranje i upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa u ovoj upisnoj kvoti bit će u rujnu 2022. godine
o čemu će kandidati biti pravovremeno obaviješteni putem fakultetskih mrežnih stranica.

4. FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Ivana Lučića 5, Zagreb
www.fsb.unizg.hr
Studijski programi
1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (3 upisna mjesta)
2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (3 upisna mjesta)
3. Zrakoplovno inženjerstvo i svemirska tehnika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
(2 upisna mjesta)
4. Mehatronika i robotika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (2 upisna mjesta)
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 4. (za kandidate iz Ukrajine pod
privremenom zaštitom u RH) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz
predmeta Matematika, Fizika i Kemija u svakom razredu srednje škole do 60 bodova
Za jedno od sljedećih postignuća:
 osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili
Fizika ili Kemija
 sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija
IZRAVAN UPIS (460 bodova)
Potrebna dokumentacija navedena je u točki 6. Općeg dijela dopune Natječaja. Dokumentaciju treba
dostaviti osobno u Studentsku službu Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Ivana Lučića 5, Zagreb.
Kontakt informacije na mail kgrilec@fsb.hr.
Upisi traju od 20. do 22. srpnja 2022. Na upis je potrebno donijeti sljedeće dokumente:
1. kopiju opće uplatnice na iznos troškova upisa,
2. fotografiju 4x6 cm (za matični list)

3. svjedodžbu o položenoj državnoj maturi
4. kopiju osobne iskaznice.
Upisi u jesenskom upisnom roku održat će se 20. rujna 2022.

5. GEODETSKI FAKULTET
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb
www.geof.unizg.hr
Studijski program
1. Geodezija i geoinformatika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Postupak prijave, razredbeni postupak i rang-lista kandidata državljana Ukrajine pod privremenom
zaštitom u Republici Hrvatskoj za upis na studijski program Geodezija i geoinformatika.
Upisna kvota za Preddiplomski sveučilišni studij – Geodezija i geoinformatika u ak. god. 2022/2023. za
državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj:


5 studenata

a) Pravo prijave:
-

Kandidati sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u okviru 12 godišnjeg školovanja
Osnovna razina znanja hrvatskog jezika

b) Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se od 27. lipnja do 4. srpnja 2022. godine (srpanjski
razredbeni rok) te od 29. kolovoza do 5. rujna 2022. (rujanski razredbeni rok).
Prijava za upis na studijski program podnosi se putem obrasca objavljenom na mrežnim stranicama
fakulteta. Prijava se predaje osobno u studentskoj referadi Geodetskog fakulteta, Fra Andrije Kačića
Miošića 26, 10 000 Zagreb ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte referada@geof.hr (uz predaju
original dokumenata prilikom upisa).

Osim prijave kandidati su dužni priložiti:
 Potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj (potvrdu izdaje
Ministarstvo unutarnjih poslova RH)
 Dokaz o znanju hrvatskog jezika
 Svjedodžbe o završenom srednjoškolskom obrazovanju iz kojih je vidljiv uspjeh svih
razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 Rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o
pokrenutom postupku)
 Uplatnicu u iznosu od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na
IBAN Fakulteta HR6523400091100010196 za poziv na broj upisati 652641-121, a za
svrhu "Troškovi razredbenog postupka".

c) Elementi klasifikacijskog postupka:
Uspjeh u srednjoj školi, a kandidat može ostvariti najviše 400* bodova:
*Bodovanje uspjeha u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: Prosječna ocjena ekvivalentna
hrvatskom sustavu ocjena pomnoži se sa 100, a dobiveni produkt broj je bodova.
d) Upis:
Za kandidate koji su ostvarili pravo upisa upis na Fakultet održat će se 25. i 26. srpnja 2022. godine
(srpanjski razredbeni rok) te 22. rujna 2022. (rujanski razredbeni rok).

6. GEOTEHNIČKI FAKULTET
Hallerova aleja 7, Varaždin
www.gfv.unizg.hr







-

7. GRAĐEVINSKI FAKULTET
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb
www.grad.unizg.hr
Studijski program
1. Građevinarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Posebna kvota za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj (nisu
obveznici polaganja državne mature)
1. Pravo prijave i broj slobodnih mjesta:
 Fakultet je otvorio pet slobodnih mjesta za upis na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo za
državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj
Preduvjeti:
 Završeno minimalno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje
 Osnovna razina znanja hrvatskog jezika
2. Prijave za razredbeni postupak i upis u ljetnom upisnom roku primaju se do 11. srpnja 2022. godine,
dok se za jesenski upisni rok* primaju do 5. rujna 2022. godine
Obrazac za prijavu nalazi se na mrežnoj stranici Fakulteta.
Prijava se predaje osobno putem pisarnice Građevinskog fakulteta (Fra Andrije Kačića Miošića 26, 10
000 Zagreb, soba D208) ili putem elektroničke pošte: pisarnica@grad.unizg.hr .
Osim prijave kandidati su dužni priložiti:
 Potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj (potvrdu izdaje
Ministarstvo unutarnjih poslova RH)
Originali ili ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
- dokaz o državljanstvu (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB,
svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)
dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
 završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
 dokaz o znanju hrvatskog jezika
 završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske
moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja
inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim,

gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i
obrazovanje. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem
obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje
odraslih.
 dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je
kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika
vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu
u rubrici određenoj za naknadne upise)
 dokaz o uplati iznosa od 400,00 kuna za troškove razredbenog postupka uplaćenu na IBAN
Fakulteta HR022360000 1101219412
Svi dokumenti koji su izdani na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod ovlaštenog sudskog tumača.
3. Elementi razredbenog postupka:
Rang lista se utvrđuje temeljem uspjeha u srednjoj školi na način da se sve ocjene ostvarene tijekom
srednjoškolskog obrazovanja zbroje i podjele s ukupnim brojem ocjena te se dobivena vrijednost pomnoži
sa 100.
Maksimalan broj bodova koji se može ostvariti je 500.
Kandidati koji su sudjelovali na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika imaju izravan
upis.
4. Rang lista:
Objava rang liste u ljetnom upisnom roku bit će 14. srpnja 2022. godine, dok će u jesenskom upisnom
roku bit objavljena 8. rujna 2022. godine na mrežnoj stranici Fakulteta.
5. Upis:
Upis kandidata koji su stekli pravo upisa u ljetnom upisnom roku bit će 21. srpnja 2022. godine, dok će
upis kandidata u jesenskom upisnom* roku biti 21. rujna 2022. godine, sve u skladu sa obavijesti o upisu
koja će biti objavljena zajedno sa rang listom na mrežnim stranicama Fakulteta.
* Jesenski upisni rok samo u slučaju da se na ljetnom upisnom roku ne popune sva slobodna mjesta

8. GRAFIČKI FAKULTET
Getaldićeva 2
www.grf.hr
Studijski programi:
1. Grafička tehnologija, smjer Tehničko-tehnološki, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
(Zagreb)
2. Grafička tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3
godine (Zagreb)

POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKOG PROGRAMA 1. i 2. za pristupnike iz UKRAJINE pod

privremenom zaštitom u RH
Pravo prijave studijskog programa 1., odnosno 2., u posebnoj upisnoj kvoti imaju pristupnici iz
Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u RH.
Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na studijski program Grafičkog fakulteta u posebnoj upisnoj
kvoti za pristupnike iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u RH sastavljaju se prema sustavu
bodovanja kako je navedeno pod toč. I. i toč. II. podtoč. a), c), d) posebnog dijela teksta Natječaja
Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih
preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023. (dalje
u tekstu: Natječaj SuZ-a), vezanog za prijave na preddiplomski sveučilišni studij Grafičkog fakulteta.
Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom
u RH NE PROVODE se putem NISpVU - Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka
učilišta, već dostavom na e-mail adresu prijave.ukrajina@grf.unizg.hr skenirane dokumentacije kako
slijedi:
a) popunjene i potpisane tiskanice UKR (preuzima se na mrežnih stranica Fakulteta),
b) motivacijskog pisma (detalje vidjeti u posebnom dijelu teksta Natječaja SuZ-a),
c) dokumenata kako je navedeno u toč. 6. dopune općeg dijela teksta Natječaja SuZ-a.

Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike iz Ukrajine koji su pod privremenom
zaštitom u RH podnose se:
 za srpanjski razredbeni rok od trenutka objave teksta Dopune Natječaja do najkasnije
1. srpnja 2022., do 23.59,
 za rujanski razredbeni rok od 29. kolovoza do najkasnije 7. rujna 2022., do 23.59
(samo u slučaju da se ne popuni upisna kvota u srpanjskom upisnom roku).
Rezultate pisane provjere motiviranosti za studij (Motivacijsko pismo) i eventualne daljnje upute
vezane za upis na studijski program, pristupnici iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u RH
dobit će na e-mail koji su naveli u tiskanici UKR, najkasnije do:
- 8. srpnja 2022. za srpanjski razredbeni rok,
- 14. rujna 2022. za rujanski razredbeni rok.

9. METALURŠKI FAKULTET
Aleja narodnih heroja 3, Sisak
www.simet.unizg.hr
Upisna kvota za upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Metalurgija, smjerovi
Metalurško inženjerstvo i Industrijska ekologija u akademskoj 2022./2023. godini za kandidate –
državljane Ukrajine pod privremeno zaštitom Republike Hrvatske iznosi 10 redovitih studenata.
Rang-lista prijavljenih kandidata – državljana Ukrajine s privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj za
upis u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog redovitog studija Metalurgija, smjerovi Metalurško
inženjerstvo i Industrijska ekologija u akademskoj 2022./2023. godini sastavlja se prema sljedećim
kriterijima i sustavu bodovanja:

a) Na temelju završenog srednjoškolskog obrazovanja:
- trogodišnje
- četverogodišnje
b) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:
Prosjek ocjena
Matematika
Kemija
Fizika

50 bodova
150 bodova
do 300 bodova
75 bodova
75 bodova
75 bodova
75 bodova

Kriteriji selekcije ovih kandidata je najveći prosjek ocjena i to: završne ocjene svakog razreda srednje
škole + završnog ispita (mature) srednje škole + ocjena iz predmeta Matematika u svim razredima srednje
škole + ocjena iz predmeta Kemija ili Fizika u svim razredima srednje škole. Ukoliko je kandidat položio
dva ili tri navedena predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji
uspjeh.
Kandidati se prijavljuju putem obrasca koji je dostupan na mrežnim stranicama Fakulteta, a prijavnu i
upisnu dokumentaciju dostavljaju osobno u Studentsku referadu.

10. RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
Pierottijeva 6, Zagreb
www.rgn.unizg.hr
Studijski programi
1. Rudarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Geološko inženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
3. Naftno rudarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu državljanima Ukrajine pod privremenom zaštitom u
RH
Za akademsku godinu 2022./2023. odobrava se upis 15 studenata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom
u RH (5 mjesta po svakom studiju).
Kriteriji upisa su:
a) četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje ekvivalentno hrvatskom gimnazijskom programu
b) prosjek ocjena četverogodišnjeg srednjoškolskog obrazovanja ekvivalentan prosječnoj ocjeni
3,5
U slučaju prijave više kandidata na određena mjesta s istim prosjekom ocjena, odabir će se izvršiti
prema kriterijima koji uzimaju u obzir:
 ocjene iz Matematike, Fizike ili Kemije
 sudjelovanje na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija, Astronomija,
Informatika ili Geografija
 sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija,
Astronomija, Informatika ili Geografija

Upisani studenti u ovoj kvoti moraju imati položenu B1 razinu hrvatskog jezika do početka akademske
godine 2022./2023.
Prijave se podnose od 11. do 13. srpnja 2022. godine u Studentskoj referadi, osobnom predajom molbe
s priloženom dokumentacijom navedenom u Općem dijelu natječaja.

11. TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Prilaz baruna Filipovića 28a, Zagreb
https://www.ttf.unizg.hr/
Postupak prijave i uvjeti upisa za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj državljanima
Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj
Pristupnici za upis na studijske programe u kvoti za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u
Republici Hrvatskoj se mogu prijaviti na studijske programe:
1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI,
1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće – IDTO,
2. Tekstilni i modni dizajn – TMD i
3a. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija – TOOT, smjer: Dizajn obuće – DO.
Potrebno je priložiti sve dokumente navedene u točki 6. dopune općeg dijela Natječaja za upis studenata
u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih
preddiplomskih studija u akademskoj godini 2022./2023.
Za studijske programe 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo – TTI, smjer: Industrijski dizajn tekstila
i odjeće – IDTO i 2. Tekstilni i modni dizajn – TMD potrebno je dodatno priložiti i prijavu za provjeru
posebnih sposobnosti (provjeru sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti) na obrascu dostupnom
na poveznici te potvrdu o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 300,00 kuna,
a koji se uplaćuje na račun primatelja: Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000
Zagreb; IBAN račun: HR4223600001101271363; model: HR00; pozivom na broj primatelja: 6526451OIB (pristupnika); s opisom plaćanja: za dodatnu provjeru – IME I PREZIME (upisati ime i prezime
pristupnika).
Prijave za studijski program (sa svim pravovaljanim dokumentima iz Dopune općeg dijela ovog
natječaja, vidi točku 6.) i provjeru posebnih sposobnosti se predaju: osobno u studentsku referadu, ili
šalju putem e-mail adrese referada@ttf.unizg.hr ili šalju putem preporučene pošte na adresu: Sveučilište
u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Studentska referada – prijava za studij/Pristupnici državljani
Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb, kako slijedi:
 za srpanjski razredbeni rok do, uključivo, 24. lipnja 2022. godine;
 za rujanski razredbeni rok do, uključivo, 26. kolovoza 2022. godine.
Obvezni uvjeti za pristupnike državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici
Hrvatskoj su:
a) znanje hrvatskog jezika razina B1,
b) dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda); završne
svjedodžbe srednjeg obrazovanja; potvrde o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga

je pristupnik položio); rješenja o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije - (vidi
dopunu Općeg dijela Natječaja).
Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo –
TTI, smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i
ekologija sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 500 bodova

b) Na temelju položenih predmeta u srednjoj školi
 Zbroj ocjena iz Matematike svih razreda srednje škole
do 360 bodova
 Zbroj ocjena iz Kemije, Fizike ili Engleskog jezika svih razreda srednje škole* do 140 bodova
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik
položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1a. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo
– TTI, smjer IDTO (Industrijski dizajn tekstila i odjeće) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova

b) Na temelju položenih predmeta u srednjoj školi
 Zbroj ocjena iz Matematike svih razreda srednje škole
do 360 bodova
 Zbroj ocjena iz Kemije, Fizike ili Likovne umjetnosti svih razreda srednje škole*do 140
bodova
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je pristupnik
položio sva tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je pristupnik ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti **
 provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

do 200 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od tri dijela:
1. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
2. kreiranja tekstila i
3. kreiranja odjeće.
Prvi dio traje 3 sata (180 minuta), a drugi i treći dio zajedno 3 sata (180 minuta). Razredbeni ispit traje
ukupno 6 sati (360 minuta) i provodi se u jednom danu. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1
do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih
sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti za ovaj studijski program se provodi na adresi Sveučilište u
Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000 Zagreb.
**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 100 bodova
(50%).

Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. Tekstilni i modni dizajn - TMD,
smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) Na temelju položenih predmeta u srednjoj školi
 Zbroj ocjena iz Engleskog jezika svih razreda srednje škole
 Zbroj ocjena iz Likovne umjetnosti svih razreda srednje škole*
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.

do 160 bodova
do 40 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti**
 provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

do 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:
1. crtanja mrtve prirode,
2. crtanja sjedeće figure prema živom modelu,
3. kreiranja tekstila i
4. kreiranja odjeće.
Razredbeni ispit traje ukupno 10 sati (600 minuta), a provodi se u dva uzastopna dana. Prva dva dijela
provjere sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti provode se tijekom prvog dana, pri čemu svaki
dio traje 3 sata (180 minuta), a druga dva dijela zajedno u vremenu od 4 sata (240 minuta) drugi dan.
Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta ne
zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti provodi
se na adresi Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet, Prilaz baruna Filipovića 28a, 10000
Zagreb.
**RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova
(50%).
Rang lista prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 3a. Tekstilna odjevna i obućarska
tehnologija - TOOT, smjer: DO (Dizajn obuće), s mjestom izvedbe nastave u Varaždinu, sastavlja se
prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 500 bodova

b) Na temelju položenih predmeta u srednjoj školi
 Zbroj ocjena iz Engleskog jezika svih razreda srednje škole
 Zbroj ocjena iz Likovne umjetnosti svih razreda srednje škole*
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.

do 280 bodova
do 220 bodova

Rokovi i postupak provjere posebnih sposobnosti za pristupnike u posebnoj kvoti namijenjenoj
državljanima Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj te upisi provoditi će se
prema prethodno definiranim datumima i hodogramu.
Obavijesti i detaljne upute o razredbenom postupku i upisima na studije biti će objavljene na službenim
mrežnim stranicama Fakulteta na poveznici Studiji za preddiplomske sveučilišne studije te za
preddiplomski stručni studij.

III. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
12. FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
Ante Kovačića 1, Zagreb
www.pharma.unizg.hr
Studijski programi
1. Farmacija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina (3 upisna
mjesta)
2. Medicinska biokemija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
(2 upisna mjesta)

Za pristupnike prijavljene za upis u ovoj upisnoj kvoti vrijede isti uvjeti upisa u prvu godinu studija kao
i za hrvatske državljane, državljane zemalja članica Europske unije i strane državljane.
Prijavu za upis potrebno je predati u studentsku poslovnicu Fakulteta (A. Kovačića 1, 10 000 Zagreb) ili
poslati preporučeno poštom uz naznaku „Prijava – kandidati iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u
Republici Hrvatskoj“ do 21. srpnja 2022. godine na Prijavnom obrascu za kandidate iz Ukrajine pod
privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj dostupnom na mrežnoj stranici Fakulteta.
Uz prijavni obrazac pristupnici su dužni priložiti
potvrda o znanju hrvatskog jezika (B2 razina)*
rezultate državnih i međunarodnih natjecanja koji se vrednuju kao dodatna učenikova postignuća
*položen ispit hrvatskog jezika na B2 razini pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Uz dokumente izdane na stranom jeziku, pristupnik je dužan priložiti prijevod ovjeren kod ovlaštenog
sudskog tumača.
Rangiranje i upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa biti će proveden u rujnu 2022.
Više informacija dostupno je na fakultetskim mrežnim stranicama (www.pharma.unizg.hr).

IV. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
13. AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska cesta 25, Zagreb
www.agr.unizg.hr
Studijski programi
1. Agrarna ekonomika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Agroekologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
3. Animalne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
4. Biljne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
5. Fitomedicina, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
6. Ekološka poljoprivreda, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
7. Poljoprivredna tehnika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
8. Hortikultura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
9. Krajobrazna arhitektura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu kandidatima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH
(po jedno upisno mjesto za svaki navedeni studijski program od 1.-9.):
1.

zadovoljen bodovni prag (položeni obavezni ispiti na državnoj maturi, vidjeti u Natječaju za upis u 1.
godinu preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. objavljen na
internetskoj stranici www.unizg.hr 16. svibnja 2022.)

2.

obvezna dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za studij Krajobrazne arhitekture,

3.

B2 razinu znanja hrvatskog jezika,
Dokumenti navedeni pod točkom 6. Općeg dijela dopune Natječaja predaju se prilikom prijave i trebaju
biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Prijave: od 4. srpnja 2022. do 10. rujna 2022.
Objava rang-liste će biti 19. rujna 2022. Upis će biti 23. rujna 2022.
Prijave se šalju poštom na adresu fakulteta: Agronomski fakultet, Svetošimunska cesta 25, 10000
Zagreb (Studentska referada) ili se prijava može predati osobno na istoj adresi.
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 9. sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik (viša razina )
do 100 bodova
 Matematika
do 50 bodova
 Strani jezik
do 100 bodova
 Biologija ili Likovna umjetnost *
do 50 bodova
*Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu
se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
 provjere likovnih i grafičkih sposobnosti
do 200 bodova
 provjere predispozicije za kreativnost rješenjem
do 200 bodova
jednoga prostornog problema
 provjere sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja
do 100 bodova
*Provjere posebnih sposobnosti su ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ.
Da bi prešao bodovni prag pristupnik mora na svakom od prva dva testa ostvariti najmanje 40 %
bodova (tj. od ukupno 200 bodova mora najmanje imati 80 bodova) i na trećem testu najmanje 30
% bodova (tj. od ukupno 100 bodova mora najmanje imati 30 bodova). Pristupnik koji na testovima
dodatne provjere ne zadovolji bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz daljnjeg razredbenog
postupka.
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća nema bodova
Na temelju ukupno postignutog broja bodova (uspjeha u srednjoj školi, položenih ispita na državnoj
maturi, provjere posebnih sposobnosti) formirat će se rang-lista.
U slučaju istog broja bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem bodova iz testa Provjere
predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema, a zatim iz testa Provjere likovnih i
grafičkih sposobnosti. Ako pristupnici i tada imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik s većim
brojem bodova na ispitima državne mature kako slijedi: Hrvatski jezik, Matematika, strani jezik, Likovna
umjetnost ili Biologija.
Prijava za pristupanje provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti vrši se putem elektroničke pošte
referada@agr.hr od 11. svibnja do 27. lipnja 2022. na obrascu dostupnom na internetskoj
stranici Agronomskog fakulteta (https://www.agr.unizg.hr/).
Prijavi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenom iznosu od 300,00 kuna za pristupanje provjeri posebnih
znanja, vještina i sposobnosti, a koji se uplaćuje na račun Agronomskog fakulteta broj: IBAN

HR1823600001101221840, poziv na broj 29-105 (s naznakom: za dodatnu provjeru, ime i prezime
pristupnika, OIB pristupnika).
Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se 1. srpnja 2022. godine.
Fakultet zadržava pravo, kandidatima koji se ne upišu na studijski program na kojemu su ostvarili pravo
upisa i za koji su dobili upisni broj (u slučaju neupisanog i neodjavljenog studijskog programa), naplatiti
oportunitetne troškove u iznosu pune školarine za jednu akademsku godinu

14. FAKULTET ŠUMARSTVA I DRVNE TEHNOLOGIJE
Svetošimunska cesta 23, Zagreb
www.sumfak.unizg.hr
Broj mjesta za upis državljana Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH na preddiplomske sveučilišne
studijske programe:
1. Drvna tehnologija
5 mjesta
2. Šumarstvo
5 mjesta
3. Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša
5 mjesta
Rang liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe sastavljaju se prema slijedećem sustavu
bodovanja:
a) Na temelju općeg uspjeha u srednjoj školi

do 450 bodova

b) Na temelju uspjeha ostvarenih iz predmeta
 Strani jezik
 Matematika

do 200 bodova
do 350 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
Prijave se predaju popunjavanje molbe – obrasca prijave koji je objavljen na mrežnim stranicama
Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije www.sumfak.hr
 Rok za podnošenje prijave - srpanjski rok do 6. srpnja 2022.
- rujanski rok do 5. rujna 2022.
Upisani studenti u ovoj kvoti moraju imati položenu B1 razinu hrvatskog jezika do početka akademske
godine 2023./2024.

15. PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Pierottijeva 6, Zagreb
www.pbf.unizg.hr
Studijski programi
1. Prehrambena tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (1 mjesto)
2. Biotehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (1 mjesto)

3. Nutricionizam, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (1 mjesto)
Uvjeti upisa:
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis u studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema sljedećem
sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik
do 50 bodova
 Matematika (viša razina)
do 250 bodova
 Strani jezik
do 50 bodova
 Kemija ili Biologija*
do 250 bodova
*Uvjet je za upis u studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba
predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova
d) Dodatna učenička postignuća
 osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim i međunarodnim natjecanjima i olimpijadi iz
predmeta Matematika ili Kemija ili Biologija
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
 osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju Nutri-vita
50 bodova
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis u studijski program 3. sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik
do 50 bodova
 Matematika (viša razina)
do 200 bodova
 Strani jezik
do 50 bodova
 Kemija ili Biologija*
do 300 bodova
*Uvjet je za upis u studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba
predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti: nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima i olimpijadi iz
predmeta Matematika ili Kemija ili Biologija
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
 osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju Nutri- vita
50 bodova
Dokumentaciju potrebnu za prijavu (navedena je u točki 6. dopune općeg dijela natječaja) potrebno je
poslati na adresu: PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, Pierottijeva 6, 10 000 Zagreb,
s naznakom : „Prijava za upis na preddiplomski studij – student iz Ukrajine“.

V. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
16. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, Zagreb
www.erf.unizg.hr

Uvjeti upisa:
završeno četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje (obavezno priložiti svjedodžbu o
završenoj srednjoj školi u kojoj su navedene ocjene iz svih predmeta) i
potvrda o poznavanju hrvatskog jezika B1 razine.
Pristupnici svoje prijave podnose na adresu Fakulteta zaključno s 8.7.2022. godine.
Rang lista pristupnika oblikovat će se prema ekvivalentu uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju.
U slučaju prijava više pristupnika, Fakultet će provesti razredbeni postupak.
Za pristupnike koji se prijavljuju na preddiplomski studij Logopedija provest će se govorno-glasovna
procjena. Nepoložena procjena isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

17. EKONOMSKI FAKULTET
Trg J. F. Kennedyja 6, Zagreb
www.efzg.unizg.hr
Studijski programi za koje je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu potvrdio kvotu za upis kandidata
iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj su:
1. Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij Poslovne ekonomije, 10 mjesta
2. Sveučilišni preddiplomski studij Poslovne ekonomije na engleskom jeziku,
(Bachelor Degree in Business), 5 mjesta
3. Sveučilišni preddiplomski studij Ekonomije na engleskom jeziku
(Bachelor Degree in Economics), 5 mjesta
4. Preddiplomski stručni studij Poslovne ekonomije, 5 mjesta

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1.,2.,3,. i 4. u kvoti kandidata iz Ukrajine
pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 450 bodova

b) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 znanja drugoga stranog jezika (engleskoga, francuskoga, njemačkoga, ruskoga, španjolskoga i
talijanskoga) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski jezik
do 25 bodova
 osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u državi iz koje dolaze iz predmeta
Matematika
do 25 bodova
Kandidati za upis na studijske programe 1. i 4. (studiji na hrvatskom jeziku) trebaju također dostaviti i
Potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika s Filozofskog fakulteta Zagreb, Odsjeka za kroatistiku
minimalna razina B2.
Kandidati za upis na studijske programe 2. i 3. (studiji na engleskom jeziku) trebaju također dostaviti i
Potvrdu o poznavanju engleskog jezika minimalna razina B2.
Kandidati za upis na studijske programe 1.,2.,3,. i 4. u kvoti kandidata iz Ukrajine pod privremenom
zaštitom u Republici Hrvatskoj prijave na studij podnose putem molbe direktno na Ekonomski fakultet –
Zagreb na adresu: Trg J. F. Kennedyja 6, 10 000 Zagreb, uz potrebnu dokumentaciju za kandidate koji
su završili srednju školu u inozemstvu i prijavljuju samo studijske programe (link:
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama).
Kandidati molbe podnose u ljetnom roku od 31. svibnja do 27. lipnja 2022. godine, odnosno jesenskom
roku od 17. kolovoza do 2. rujna 2022. godine za akademsku godinu 2022./2023.

18. FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
Pavlinska 2, Varaždin
www.foi.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.

Informacijski i poslovni sustavi, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (4 upisna
mjesta)
Ekonomika poduzetništva, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (4 upisna mjesta)

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 350 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski ili prvi jezik
do 150 bodova
 Matematika (viša razina)
do 350 bodova
 Informatika *
do 150 bodova
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatika ili
Matematika ili Fizika ili Kemija
 sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili
Kemija
 na prijedlog srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja stekla pravo
predlaganja najboljih učenika
IZRAVAN UPIS 1000 bodova
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. (redoviti i izvanredni studij) sastavlja
se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski ili prvi jezik (viša razina)
 Matematika

do 250 bodova
do 300 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatika ili
Matematika ili Fizika ili Kemija ili Geografija
 sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Informatika ili Matematika ili Fizika ili
Kemija ili Geografija
 na prijedlog srednje škole iz RH koja je odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a stekla pravo
predlaganja najboljih učenika
IZRAVAN UPIS 1000 bodova
Kandidati za kvotu redovitih studenata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH
Prijava kandidata za ovu kvotu odvija se dostavom dokumenata na adresu Fakulteta organizacije i
informatike, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin preporučenom poštom ili osobno (naznačiti: Prijava za upis
na preddiplomski studij – kvota studenti iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH). Dokumente koje
je potrebno dostaviti:







prijava/molba za upis,
dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice),
dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ocjene iz svih predmeta sva četiri razreda srednje
škole),
završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja,
rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije,
potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio),





dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi
promijenio/-la prezime,
potvrde o rezultatima međunarodnih natjecanja (međunarodne olimpijade),
prijavu na ispite državne mature (ako je kandidat prijavio).

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga
sudskog tumača. Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike
Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije.
Sustav bodovanja za kreiranje rang liste sastavlja se sukladno kriterijima za odabrani studijski program,
a za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH vrijede isti uvjeti upisa kao i za sve strane
državljane koji su završili četverogodišnje srednje obrazovanje izvan RH.
Ljetni upisni rok
Dostava dokumenata do 2.7.2022. godine. Rang lista bit će objavljena 18.7.2022., a upis kandidata odvijat
će se od 19. do 22.7.2022. za sve studijske programe.
Jesenski upisni rok
Dostava dokumenata do 9.9.2022. godine. Rang lista bit će objavljena 19.9.2022., a upis kandidata odvijat
će se 20.9.2022. za sve studijske programe.

19. PRAVNI FAKULTET
Trg Republike Hrvatske 14, Zagreb
www.pravo.unizg.hr
Studijski programi
1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
4. Porezni studij, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu kandidatima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom
Republike Hrvatske
Za akademsku godinu 2022./2023. odobrava se upis kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom na
studije fakulteta i to: integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Pravo (do 5 studenata),
preddiplomski sveučilišni studij Socijalni rad (do 2 studenta), preddiplomski stručni studij Javna uprava
(do 5 studenata) i preddiplomski stručni Porezni studij (do 5 studenata).
Kao kriteriji za utvrđivanje liste redoslijeda za ostvarivanje prava na upis, vrednovat će se uspjeh u
završenom četverogodišnjem srednjoškolskom obrazovanju (završni uspjeh u četiri zadnje godine u
okviru najmanje dvanaestogodišnjeg školovanja).
Prijave se podnose od 11. do 15. srpnja 2022. od 9 do 12 sati u pisarnici Fakulteta, Trg Republike
Hrvatske 14, prizemno desno.
Uz prijavu treba priložiti
- potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdanu od strane MUP-a
(Ministarstva unutarnjih poslova)
- svjedodžbe zadnja četiri razreda srednje škole (ovjerene preslike)
- završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ovjerena preslika)
- rješenje nadležnog tijela o Priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (ili dokaz o pokrenutom
postupku)

-

potvrdu o završnom vanjskom vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
rezultate državnih i međunarodnih natjecanja koji se vrednuju kao dodatna učenikova dostignuća
potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina)**

**Pristupnici kojima je priznat i vrednovan prvi jezik kao ispit iz Hrvatskog jezika na državnoj maturi,
imaju obvezu polaganje ispita poznavanja hrvatskog jezika na B2 razini pri Nacionalnom centru za
vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu studija.
Uz dokumente izdane na stranom jeziku, pristupnik je dužan priložiti prijevod na hrvatski jezik
ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača.
Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta potrebno
je dostaviti najkasnije do termina upisa.
Rangiranje i upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa bit će proveden u rujnu 2022. (više
informacija dostupno na mrežnim stranicama fakulteta)

Upisi
Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji
će najkasnije do 18. srpnja 2022. biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr.
Rujanski razredbeni i upisni rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.
Plaćanja participacije pri upisu u prvu godinu studija ovoga Fakulteta u statusu redovitog studenta
oslobođeni su samo oni pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu
redovitog studenta na istoj razini studija.
Sve relevantne informacije u vezi razredbenog postupka i upisa objavljivat će se na web stranici
www.pravo.unizg.hr
Dodatna pitanja mogu se postaviti na e-mail adresu: referada@pravo.hr

20. UČITELJSKI FAKULTET
Savska cesta 77, Zagreb
www.ufzg.unizg.hr

Prijave kandidata iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj obavljaju se isključivo
poštom upućenom na adresu:
Učiteljski fakultet, Studentska služba
Savska cesta 77
10000 Zagreb
s napomenom: „Prijava – kvota državljani Ukrajine“
Sukladno dopuni Općeg dijela natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem sustava NispVu te se
razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata provoditi od strane Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu.

Posebna kvota za upis u 1. godinu preddiplomskih i diplomskih studija u ak. god. 2022./2023. za
državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj na Učiteljskome fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu:
1. Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski (Zagreb) - 10 studenata
2. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje (Zagreb), sveučilišni preddiplomski studij - 10 studenata
Prijave moraju sadržavati:



Potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdane od MUP-a Republike
Hrvatske
Molbu za upis s naznakom za koji se studijski program prijavljuju (1. ili 2.)

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:










dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane
državljane)
dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
potvrdu o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi
promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u
kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
potvrdu o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko polažu neki od ispita predznanja
jezika
Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika – razina B2 koju izdaje isključivo Nacionalni centar za
vanjsko vrednovanje obrazovanja za upis u 1. godinu

Za kandidate za Učiteljski studij, smjer Njemački jezik: kandidati moraju imati položen njemački jezik
na državnoj maturi (osnovna ili viša razina) ili potvrdu Deutsches Sprachdiplom 1 ili Deutsches
Sprachdiplom 2 ili potvrdu certificirane škole stranih jezike o znanju njemačkog jezika barem na razini
B1.
Svaki kandidat treba pristupiti Provjeri predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije
razvijanje učiteljskih kompetencija (likovne, glazbene, jezične i kineziološke kompetencije).
Važne napomene za pristupnike:
1.
2.
3.
4.

Sva dokumentacija koju je potrebno predati šalje se kao ovjerena preslika!
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom
visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite
državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija
budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program (vidjeti Natječaj za upise u 1. godinu
preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. objavljen na
internetskoj stranici www.unizg.hr 16. svibnja 2022.).
Vremenik razredbenog postupka i upisa u ak. god. 2022./2023.

Provjera predispozicija provodi se na Učiteljskom fakultetu.
Za Provjere predispozicija za razvoj sposobnosti potrebnih za uspješnije razvijanje učiteljskih
kompetencija, a koje nisu obuhvaćene državnom maturom potrebno je izvršiti uplatu u bilo kojoj
poslovnici banke, FINE, poslovnici HP-Hrvatske pošte ili putem internet bankarstva.
platitelj: Ime Prezime, OIB pristupnika-kandidata, adresa
primatelj: Učiteljski fakultet, 10000 Zagreb, Savska c. 77
IBAN broj računa: HR9124020061100639639
pod poziv na broj obavezno navesti:
OIB(pristupnika)-01
model: HR00
opis plaćanja: Troškovi provjere predispozicija
iznos: 350,00 kn (slovima: tristotineipedeset kuna)
Prilikom ispunjavanja uplatnice poziv na broj mora biti OIB kandidata koji pristupa provjeri
sposobnosti i šifra lokacije kojoj se pristupa!







Prijava je važeća isključivo ako je pristupnik pravovremeno izvršio uplatu i prijavio namjeru
upisa na jedan ili više studijskih programa Učiteljskog fakulteta.
Neovisno o broju prijavljenih studijskih programa na Učiteljskom fakultetu, prijavljuje se i
plaća SAMO JEDNA provjera.
Vrijeme, mjesto i raspored pristupanja provjeri:
o za ljetni upisni rok bit će objavljen 1. srpnja 2022. godine (petak) do 12:00 sati na
stranicama Fakulteta
o za jesenski upisni rok bit će objavljen 2. rujna 2022. godine (petak) do 12:00 sati na
stranicama Fakulteta
Na Provjeru je potrebno donijeti osobnu iskaznicu i dokaz o izvršenoj uplati (kopiju uplate).

LJETNI UPISNI ROK 2022./2023.
Prijave za upis i razredbeni postupak

do 24. lipnja 2022.

Kandidati studijske programe prijavljuju dostavom propisane
dokumentacije Učiteljskom fakultetu u
Zagrebu, Savska c. 77, 10000 Zagreb
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za upis na
Učiteljskom fakultetu

do 24. lipnja 2022.

Dodatnu provjeru posebnih sposobnosti provodi Učiteljski
fakultet. Prijava se vrši uplatom sredstava (350,00kn) na
IBAN fakulteta.
Provjera posebnih sposobnosti
Prema rasporedu Učiteljskog fakulteta
na stranici www.ufzg.unizg.hr
Objava rezultata provjere posebnih sposobnosti na
stranicama Fakulteta
Objava konačnih rang-lista

4., 5. i 6. srpnja 2022.
8. srpnja 2022.

Na stranici www.ufzg.unizg.hr

18. srpnja 2022.

Upisi na Učiteljski fakultet

21. i 22. srpnja 2022.

Fakultet će objaviti detaljne upute na web stranici

www.ufzg.unizg.hr
JESENSKI UPISNI ROK 2022./2023.
Prijave za rujanski rok prema vremeniku koji će biti objavljen na web stranici www.ufzg.unizg.hr
primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta u ovoj kvoti nakon
završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku.

VI. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI
21. FAKULTET FILOZOFIJE I RELIGIJSKIH ZNANOSTI
Jordanovac 110, Zagreb
www.ffrz.unizg.hr
Studijski programi
1. Filozofija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Filozofija i religijske znanosti (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3
godine
Za kandidate iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH namijenjena je posebna kvota od ukupno 5
upisnih mjesta.
Uvjeti upisa za posebnu kvotu namijenjenu kandidatima iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u RH:




Rang-lista pristupnika prijavljenih za upis na studij u okviru navedene posebne upisne kvote
sastavlja se prema istom sustavu bodovanja po kojemu se vrši i rangiranje pristupnika hrvatskih
državljana. Pristupnici bez državne mature mogu ravnopravno kandidirati s ostalim
pristupnicima za upis na studij, s tim da po kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za
upis na studij ne ostvaruju bodove.
Prijave se podnose elektronički na adresu referada@ffrz.unizg.hr do 19. 7. 2022. godine slanjem
Prijavnog obrasca te dokumenata propisanih Općim dijelom natječaja. Prijavni obrazac bit će
dostupan na mrežnim stranicama FFRZ-a (https://www.ffrz.unizg.hr/) od 1. 6. 2022. godine.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. (Filozofija) sastavlja se prema
sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik (viša razina)
 Matematika
 Strani (ili klasični) jezik (viša razina)

do 200 bodova
do 100 bodova
do 200 bodova

 Izborni predmet (Filozofija ili Logika ili Etika ili
Politika i gospodarstvo ili Sociologija ili Psihologija
ili Povijest ili Vjeronauk)

do 50 bodova

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 Za osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima bilo koje discipline
50 bodova
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. (Filozofija i religijske znanosti)
sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik (viša razina)
 Matematika
 Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
 Izborni predmet (Filozofija ili Logika ili Etika ili
Politika i gospodarstvo ili Sociologija ili Psihologija
ili Povijest ili Vjeronauk)

do 200 bodova
do 100 bodova
do 200 bodova

do 50 bodova

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
 Za osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima bilo koje discipline
50 bodova

22. FAKULTET HRVATSKIH STUDIJA
Sveučilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d, Zagreb
www.hrstud.unizg.hr
NATJEČAJ za upis državljana Ukrajine u posebnoj upisnoj kvoti
u prvu godinu preddiplomskih studija Filozofija i kultura, Komunikologija, Kroatologija, Povijest,
Psihologija i Sociologija te integriranih preddiplomskih i diplomskih studija Demografija i hrvatsko
iseljeništvo i Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u
Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023.
Preddiplomski studij traje tri godine i nakon njega se može nastaviti dvogodišnji diplomski studij.
Integrirani studij traje pet godina. Studij se odvija prema Bolonjskom sustavu.
Na Fakultetu hrvatskih studija na preddiplomskoj razini može se studirati:
 samo jedan studij (jednopredmetno) i to: Komunikologiju, Kroatologiju, Odgojno-obrazovne
znanosti (pedagogiju), Povijest, Psihologiju i Sociologiju, ili
 kombinacija dvaju studija (dvopredmetno) između sljedećih: Demografija i hrvatsko iseljeništvo,
Filozofija i kultura, Komunikologija, Kroatologija, Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)
Povijest i Sociologija.
Za posebnu upisnu kvotu za upis u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i
diplomskih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. državljana Ukrajine pod
privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj utvrđuje se ukupno 30 upisnih mjesta i to:
Studij

Dvopredmetno

Jednopredmetno

Demografija i hrvatsko
iseljeništvo

4

_

Filozofija

2

–

Komunikologija

2

2

Kroatologija

5

5

Odgojno-obrazovne znanosti
(pedagogija)

0

0

Povijest

2

2

Psihologija

–

2

Sociologija

2

2

Ukupno

17

13

Prijave za pristup razredbenom postupku
Pristupnici podnose zamolbe za upis u prvu godinu preddiplomskih i integriranih studija:
 u prvom roku do nedjelje 10. srpnja 2022. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju
vremena.
 u drugom roku do nedjelje 11. rujna 2022. u 23.59 prema srednjoeuropskom ljetnom računanju
vremena.
Isključivo za preddiplomski sveučilišni studij Psihologija (jednopredmetni), preddiplomski
sveučilišni
studij
Sociologija (jednopredmetni)
i
preddiplomski
sveučilišni
studij
Komunikologija (jednopredmetni) prijave su do utorka, 21. lipnja 2022. godine.
Prijave se podnose elektronički na mrežnoj stranici Fakulteta hrvatskih studija
croaticum.hrstud.hr/ukrajinci, gdje će biti dostupan obrazac prijave uz koji je potrebno priložiti skenirano:
fotografija (3,5 x 4,5 cm), skenirana na 600 dpi,
preslika/sken identifikacijske isprave,
potvrda Ministarstva unutarnjih poslova RH o odobrenoj privremenoj zaštiti u Hrvatskoj,
potvrda o prebivalištu ili boravištu u Hrvatskoj,
dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda prevedene
na hrvatski),
završne svjedodžbe srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja (prevedene na hrvatski),
potvrde o završnom vanjsko vrjednovanom ispitu (ako ga je pristupnik položio),
motivacijsko pismo na hrvatskom ili engleskom jeziku,
rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije (barem dokaz da je pristupnik
predao takav zahtjev Agenciji za znanost i visoko obrazovanje)
Sve se isprave podnose u elektroničkom obliku.
Nepotpune i nepravodobne prijave ne će biti razmatrane.
Elementi vrjednovanja za upis pristupnika u posebnoj upisnoj kvoti za Ukrajince bit će:
1. 50 % opći uspjeh u srednjoj školi, odnosno u četiri posljednje godine školovanja (dokazuje
se preslikom pristupnikove svjedodžbe za svaki pojedini razred srednje škole). Pristupnici
koji su završili srednjoškolski odgoj i obrazovanje izvan Hrvatske nemaju obvezu polagati

državnu maturu. Pristupnici koji su posljednju godinu srednje škole završili u Hrvatskoj dužni
su priložiti završnu svjedodžbu srednjoškolskoga odgoja i obrazovanja.
2. 25 % poznavanje hrvatskoga jezika (položen ispit iz hrvatskoga jezika na B2 razini za strane
državljane. Dokazuje se razgovorom preko video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga
povjerenstva. Pristupniku koji ne dokaže poznavanje hrvatskoga jezika razine minimalno B2
kao uvjet za upis u drugu godinu studija odredit će se položen taj ispit, kao i besplatan tečaj
hrvatskoga jezika i kulture tijekom prve godine studija.)
3. 25 % – motiviranost (Dokazuje se motivacijskim pismom i razgovorom putom video-poziva
ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva.):
Student koji prijavljuje jednopredmetni studij komunikologije, psihologije ili sociologije rangirat će se u
omjeru 50 % opći uspjeh, 20 % poznavanje hrvatskoga jezika, 10 % motiviranost i 20 % rezultati testa
apstraktnoga mišljenja kao provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti određenih uvjetima upisa od
25. listopada 2021. (klasa 640-01/21-2/0015, ur. broj 380-1/1-21-009).
Pristupnici koji ispune prijavu pristupaju motivacijskom razgovoru i procjeni znanja hrvatskoga jezika.
Razgovor će se održati putom video-poziva ili uživo na Fakultetu hrvatskih studija, Borongajska cesta
83d, Zagreb, između 13. i 15. srpnja 2022. u prvom roku, odnosno između 14. i 16. rujna 2022. u drugom
roku.
Privremena rang-lista pristupnika bit će objavljena 15. srpnja 2022. na mrežnoj stranici Fakulteta
hrvatskih studija. U roku od 48 sati od objave privremene rang-liste pristupnici imaju pravo prigovora na
svoj položaj na njoj. Prigovor se podnosi Fakultetu hrvatskih studija isključivo elektroničkom poštom na
razredbeni_postupak@hrstud.hr s e-adrese koju je pristupnik naveo u svojoj prijavi. Nepravodobne
pritužbe i pritužbe s drugih adresa ne će se razmatrati.
Završna rang-lista pristupnika bit će objavljena 18. srpnja 2022. na mrežnoj stranici Fakulteta hrvatskih
studija.
Rokovi upisa za sve pristupnike koji su stekli pravo upisa u posebnoj kvoti za Ukrajince:
Upisi u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija Fakulteta hrvatskih studija bit će od
19. do 27. srpnja 2022. godine.

23. FILOZOFSKI FAKULTET
Ivana Lučića 3, Zagreb
www.ffzg.unizg.hr
upisi.ffzg.unizg.hr
Prijave za razredbeni postupak, dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti za kandidate iz
Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj (posebna kvota)
Prijave ovih pristupnika obavljaju se isključivo poštom upućenom na adresu: Informativni centar
Filozofskoga fakulteta, Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb s napomenom: „Prijava – kvota državljani
Ukrajine“. Za ljetni razredbeni rok prijave se primaju od 1. lipnja do zaključno 10. srpnja 2022. do
23.59 sati. Sukladno općem dijelu natječaja, ovi kandidati ne prijavljuju se putem Središnjeg prijavnog
ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, te se razredbeni postupak i rangiranje ovih kandidata također NEĆE
provoditi putem Središnjeg prijavnog ureda pri AZVO-u i sustava NISpVU, već od strane Filozofskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Svi potrebni obrasci i upute bit će objavljeni na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.
Prijave moraju sadržavati:

- Potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u Republici Hrvatskoj izdane od MUP-a Republike Hrvatske
Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:
- dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane
državljane)
- dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)
- završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja
- potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)
- dokaz o promjeni prezimena, u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la
prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka
o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)
- potvrde o uplaćenim troškovima u sklopu prijave ukoliko polažu neki od ispita predznanja jezika
- u slučaju da prijavljuju studij španjolskog ili francuskog jezika i književnosti pristupnici mogu priložiti
propisani ekvivalent ispita iz stranog jezika (točne ekvivalente i razine je moguće provjeriti na stranicama
postani-student.hr)
- Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, pristupnik ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga
sudskog tumača.
Važne napomene za pristupnike koji spadaju u kvotu državljana Ukrajine:
1. Sva dokumentacija koju je potrebno predati šalje se kao ovjerena preslika!
2. Kandidati iz ove kvote moraju pristupiti testu provjere predznanja jezika ako se prijave za studije
grčkog ili latinskog jezika, ovisno o tome posjeduju li važeći certifikat ili ne!
3. Kandidati su dužni poslati dokaze o uplati troškova u sklopu prijave ukoliko moraju pristupiti
provjeri predznanja jezika (podaci o načinu uplate isti su za sve pristupnike)!
4. Za kandidate iz ove kvote postoje posebni obrasci (budući da na njima moraju označiti studije za
koje se prijavljuju). Prijave predane na obrascu za kandidate iz redovite kvote neće biti
prihvaćene!
5. Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.
6. Uvjet za upis je Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije. Dostavlja se samom
visokom učilištu najkasnije do trenutka upisa na studij.
7. Pristupnici će prilikom upisa potpisati izjavu da su sposobni pratiti nastavu na hrvatskom jeziku.
Kvote za upis na preddiplomske studij e u ak. god. 20 22./2023.
za kandidate i z Ukraj ine pod pri vremenom zaštitom u Republici Hr vatskoj
r.
br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Naziv studija
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

Kvota
4
1
1,5
2
1,5
2
5
6
2,5
1,5
2,5

r.
br.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Naziv studija
Grčki jezik i književnost – dvopredmetni studij
Hungarologija – dvopredmetni studij
Indologija – dvopredmetni studij
Informacijske znanosti – dvopredmetni studij
Informacijske znanosti – jednopredmetni studij
Judaistika – dvopredmetni studij
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 – geografija (matični Filozofski fakultet)
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
Ukupno

Kvota
1
1
1
2
3
5
1
1
1
2
4
1
1,5
0
1
1
2,5
1,5
1
4
1
2,5
3
1
5
4
2,5
5
1,5
1
1
1
1,5
5
100

Napomena:
Kvote za dvopredmetne studije množe se s dva (budući da svaki student na jednoj grupi
ostvaruje ½ svojeg ukupnog studijskog opterećenja).
Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u inozemstvu dužni su položiti pojedine ispite
državne mature u državi školovanja ili Republici Hrvatskoj ovisno o traženim uvjetima pojedinih studija

budući da je to uvjet za rangiranje na studijski program (vidjeti Natječaj za upise u 1. godinu
preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. objavljen na
internetskoj stranici www.unizg.hr 16. svibnja 2022.).
Rangiranje kandidata će se provesti na osnovu njihovih ocjena iz srednje škole, uspjeha na ispitima
državne mature. Za studije koji zahtijevaju predznanje jezika (klasični jezici), uvjet je i ispit predznanja
tog jezika ili propisani ekvivalent (eliminacijski uvjet). Finalna rang-lista bit će objavljena do 18. srpnja
2022. (po završetku žalbenog roka). Upisi će biti organizirani od 19. do 22. srpnja 2022. Ostale
informacije o postupku upisa bit će dostupne na http://upisi.ffzg.unizg.hr/.
VAŽNA NAPOMENA: Raspoloživa ukupna kvota od 100 mjesta za državljane Ukrajine za studije na
Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu spada u kvotu upisnih mjesta redovitih studenata državljana
Ukrajine koji u ak. god. 2022./2023. prvi put upišu prvu godinu preddiplomskog ili integriranog
preddiplomskog i diplomskog studija na Sveučilištu u Zagrebu za koje će Ministarstvo znanosti i
obrazovanja RH (MZO) osiguravati sufinanciranje troškova studiranja redovitih studenata tijekom
trajanja upisanog studijskog programa. Ako dođe do promjene odluke o financiranju od strane MZO,
kandidati će na vrijeme biti obaviješteni o načinu financiranja.

24. KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Sjedište: Vlaška 38, Zagreb
Lokacija: Voćarska 106, Zagreb
www.kbf.unizg.hr

1.
2.
3.
4.

Crkvena glazba (Institut za crkvenu glazbu), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Teološko-religijske znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Filozofsko-teološki studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

UVJETI UPISA ZA POSEBNU KVOTU NAMIJENJENU ZA STRANE DRŽAVLJANE I ZA
DRŽAVLJANE UKRAJINE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Fakultet predviđa mogućnost upisa stranih državljana, ukupno 8 za sve smjerove: Sveučilišni
preddiplomski studij Crkvena glazba: 1; Sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij Teološkoreligijske znanosti: 2; Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij: 5
Fakultet predviđa mogućnost upisa za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici
Hrvatskoj, ukupno 9 za sve smjerove: Sveučilišni preddiplomski studij Crkvena glazba: 2; Sveučilišni
preddiplomski jednopredmetni studij Teološko-religijske znanosti: 2; Sveučilišni integrirani
preddiplomski i diplomski Filozofsko-teološki studij: 5.
Kandidati se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu Postani student. Kandidatima koji srednje
obrazovanje završavaju ili su ga završili s vanjsko vrednovanim ispitom priznat će se rezultati toga
ispita umjesto istovjetnih ispita državne mature. Ukoliko kandidati nemaju položen završni vanjsko
vrednovani ispit trebaju dostaviti odgovarajuću dokumentaciju o završenom četverogodišnjem
srednjem obrazovanju.
Kandidati su dužni dostaviti odgovarajući dokument o određenoj razini znanja hrvatskog jezika ili su
obvezni položiti ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini.
Svi pristupnici su dužni na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proći
eliminacijski uvjet – provjeru posebnih sposobnosti (test motivacije, solfeggio, teorija glazbe,
harmonija, harmonija na glasoviru i glasovir).

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program Crkvena glazba sastavljaju se prema
sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi:

do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
 Hrvatski jezik
 Matematika
 Strani (ili klasični) jezik

0 bodova
0 bodova
0 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti:
 Solfeggio, Teorija glazbe, Harmonija, Harmonija na glasoviru i Glasovir:
Provjera se sastoji od pismenog i usmenog dijela i može se održavati i duže od jednog dana, što ovisi
obroju prijavljenih kandidata.
Elementi provjere posebnih sposobnosti:
- Pristupnici koji na provjeri iz Solfeggia i Glasovira ne prijeđu kvalifikacijski prag ne mogu
seupisati (50% bodova predviđenih za pojedini kolegij).
- Udio pojedinih predmeta u vrjednovanju posebnih sposobnosti raspoređen je na sljedeći način:
 Solfeggio (pismeni dio: teorija glazbe + diktat; usmeni dio: pjevanje prima vista) – 45%
 Glasovir – 30%
 Harmonija / Harmonija na glasoviru – 20%
 Motivacija: Konzultacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije o
motiviranostiza studij – 5%.
d)

Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*:
 osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz bilo kojeg predmeta
 sudjelovanje na glazbenim natjecanjima koja organizira Hrvatsko društvo glazbenih i plesnih
pedagoga, Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika, Hrvatsko društvo skladatelja, natjecanje
glazbenih i plesnih škola, udruženje instrumentalista (primjerice: klaviristi, flautisti …)
 osvojeno jedno od prva tri mjesta
30 bodova
 samo sudjelovanje
10 bodova
 sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi, bez osvojenih nagrada

1. i 2. kategorija sportaša
* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.

20 bodova

Pristupnici za studij Crkvena glazba koji su četverogodišnju srednju školu završili prije uvođenja
Državne mature 2010. god. ili srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH, nemaju obvezu
polaganja Državne mature, ali se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu Državne mature (sustav
Postani student).Prag za upis na studij iznosi 450 bodova.

2. STUDIJSKI PROGRAM FILOZOFSKO-TEOLOŠKOG STUDIJA U ZAGREBU TE

STUDIJA TEOLOŠKO-RELIGIJSKE ZNANOSTI
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program Filozofsko-teološki studij u Zagrebu
te na program Teološko-religijske znanosti sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik (viša razina)
 Matematika
 Strani (ili klasični) jezik
 Izborni predmet
(bilo koji izborni predmet)

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
 test motivacije (pismeni i usmeni dio) –
ELIMINACIJSKI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
d)

Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
 završena još jedna srednja škola
 znanje stranog jezika
kojega kandidat nije učio u srednjoj školi
 državno natjecanje iz bilo kojeg
predmeta,uključujući i vjeronaučnu
olimpijadu
 osvojeno jedno od prva tri mjesta
 samo sudjelovanje
 1. i 2. kategorija sportaša

do 300 bodova

do 200 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova

do 200 bodova

40 bodova
20 bodova

30 bodova
20 bodova
20 bodova

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.
Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem pismene
preporuke mjerodavnog ordinarija odnosno od njega za to određenih osoba ako su zadovoljili sve
navedene uvjetena Filozofsko-teološkom studiju u Zagrebu.
Pristupnici za Filozofsko-teološki studij i za studij Teološko-religijske znanosti, koji su
četverogodišnjusrednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. god. ili srednjoškolsko
obrazovanje završiliizvan RH, dužni su na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u
Zagrebu proći razredbenipostupak i test motivacije. U okviru razredbenoga postupka pristupnici su
dužni položiti Hrvatski jezik (do 200 bodova), Povijest (do 100 bodova) i Vjeronauk do (100 bodova).
Pristupnici se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu Državne mature (sustav Postani student) i
prijaviti se za razredbeni postupak. Gradivo za razredbeni ispit dostupno je na mrežnoj stranici
www.kbf.unizg.hr/studenti-i-studiranje/preddiplomski-i-diplomski-studij/upisi/

3. STUDIJSKI PROGRAM TEOLOŠKO-RELIGIJSKE ZNANOSTI (DVOPREDMETNI)

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program Teološko-religijske znanosti
(dvopredmetni) sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
 Hrvatski jezik (viša razina)
 Matematika
 Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
 Izborni predmet (bilo koji izborni predmet)

do 200 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova
do 50 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
 test motivacije (pismeni i usmeni dio) –
ELIMINACIJSKI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ

do 150 bodova

d) Na temelju pristupnog intervjua (HKS)

do 150 bodova

e) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
 završena još jedna srednja škola
 znanje stranog jezika
kojega kandidat nije učio u srednjoj školi
 državno natjecanje iz bilo kojeg
predmeta,uključujući i vjeronaučnu
olimpijadu
 osvojeno jedno od prva tri mjesta
 samo sudjelovanje
 1. i 2. kategorija sportaša

40 bodova
20 bodova

30 bodova
20 bodova
20 bodova

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.
Pristupnici za studij Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni), koji su četverogodišnju srednju školu
završili prije uvođenja Državne mature 2010. god. ili srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH,
dužni su na Katoličkome bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu proći razredbeni postupak i test
motivacije. U okviru razredbenoga postupka pristupnici su dužni položiti Hrvatski jezik (do 200
bodova), Povijest (do 100 bodova) i Vjeronauk do (100 bodova). Pristupnici se moraju prijaviti
(evidentirati) u sustavu Državne mature (sustav Postani student) i prijaviti se za razredbeni postupak.
Gradivo za razredbeni ispit dostupno je na mrežnoj stranici www.kbf.unizg.hr/studenti-istudiranje/preddiplomski-i-diplomski-studij/upisi/
Gradivo za razredbeni ispit dostupno je na mrežnoj stranici www.kbf.unizg.hr/studenti-istudiranje/preddiplomski-i-diplomski-studij/upisi/

PRIJAVE ZA PROVJERU POSEBNIH SPOSOBNOSTI I ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski postupak, solfeggio, teorija glazbe, harmonija,
harmonija na glasoviru i glasovir) i za razredbeni postupak fizički se dostavljaju na adresu: Voćarska
106, 10 000 Zagreb ili se šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu sjedišta Fakulteta:
Katolički bogoslovni fakultet, Tajništvo studija (I. kat), Vlaška 38, 10000 Zagreb.
Sve prijave vrše se na tiskanici dostupnoj na mrežnoj stranici KBF-a www.kbf.unizg.hr

-

Rokovi prijave:
za ljetni rok za studijske programe: Filozofsko-teološki studij u Zagrebu, Teološko-religijske znanosti,
Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni), i Crkvena glazba, od 13. do 30. lipnja 2022.

-

za jesenski rok za studijske programe: Filozofsko-teološki studij u Zagrebu, Teološko- religijske
znanosti, Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni), i Crkvena glazba od 29.kolovoza do 2. rujna
2022.
Uz popunjenu prijavnicu, dostupnu na www.kbf.unizg.hr, treba priložiti i dokaz o uplati troškova
provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 150,00 kuna, koji se uplaćuje na žiro-račun Katoličkoga
bogoslovnog fakulteta: IBAN HR7323600001101358687, s naznakom „za provjeru posebnih
sposobnosti“.
Provjera posebnih sposobnosti i razredbeni ispit za studijske programe: Filozofsko-teološki studij u
Zagrebu, Teološko-religijske znanosti i Teološko-religijske znanosti (dvopredmetni), provodit će se u
prostorijama privremene lokacije Fakulteta u Voćarskoj 106, 5. srpnja 2022. u ljetnome roku te 8.
rujna2022. u jesenskom roku (ostane li slobodnih mjesta za upis).
Provjera posebnih sposobnosti za studij Crkvena glazba vršit će se u Zagrebu na istoj lokaciji
(Voćarska 106): za ljetni rok 5. i 6. srpnja 2022., a u jesenskome roku 8. rujna 2022. (datumi su
podložni promjenama).
PRILIKOM PRIJAVE ZA PROVJERU POSEBNIH SPOSOBNOSTI I ZA RAZREDBENI
POSTUPAK, SVI KANDIDATI DUŽNI SU DOSTAVITI I DODATNU DOKUMENTACIJU:

1. ispunjenu Prijavnicu, dostupnu na www.kbf.unizg.hr
2. ispunjen Obrazac 2a ili Obrazac 2b (kandidati za studij Crkvena glazba i ovisno o tome koji
instrument kandidat svira)
3. potvrdu o krštenju ili krsni list
4. mišljenje župnika za sve pristupnike, a mjerodavnog Ordinarija za svećeničke i
redovničke kandidate
5. dokaz o uplati troškova za provjeru posebnih sposobnosti (kopija uplatnice ili ispis
potvrde ako plaćate internetom) u iznosu od 150,00 kuna na žiro račun Fakulteta – IBAN
HR7323600001101358687; poziv na broj HR0005072022
Više obavijesti o provedbi provjere posebnih sposobnosti i razredbenog postupka vidljivo je na
mrežnojstranici https://www.kbf.unizg.hr/.

VII. UMJETNIČKO PODRUČJE
25. AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
Trg Republike Hrvatske 5, Zagreb
www.adu.unizg.hr
Posebna upisna kvota za preddiplomske studije za državljane Ukrajine pod privremenom zaštitom RH
Kazališna režija i radiofonija – 2 upisna mjesta
Dramaturgija – 2 upisna mjesta
Snimanje – 2 upisna mjesta
Produkcija – 2 upisna mjesta
Suvremeni plesa; Izvedbeni smjer – 1 upisno mjesto

Suvremeni ples; Nastavnički smjer – 1 upisno mjesto
Kandidati nisu obveznici polaganja ispita državne mature u RH.
Rokovi i termini prijava i dodatnih provjera su isti kao i za domaće kandidate (vidjeti Natječaj za upise u
1. godinu preddiplomskih i integriranih studija Sveučilišta u Zagrebu u ak. god. 2022./2023. objavljen na
internetskoj stranici www.unizg.hr 16. svibnja 2022.).
Za pristup Natječaju i prijamnom ispitu za upis navedenih preddiplomskih studija na ADU preduvjeti su:
- završena četverogodišnja srednja škola;
- poznavanje hrvatskog jezika u govoru i pismu (jer se Prijamni ispiti, kao i nastava održavaju na
hrvatskom jeziku),
- potvrda o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH - izdanu na MUP-u;
- Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije kandidat dostavlja prilikom prijave za
Prijamni ispit, odnosno prilikom upisa. Uputa: Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje
školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne
srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom
srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja
vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb. Postupak priznavanja inozemne
srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, 10000 Zagreb.
- potvrda o uplati troškova provođenja prijamnog ispita na žiro-račun ADU ( IBAN:
HR4223900011100013453 ) 500,00 kn
- izrada i predaja pristupnih radova u studentsku referadu ADU u roku određenom specifičnim
uvjetima prijamnog ispita za odabrani studij i uputama objavljenim na mrežnim stranicama Akademije
dramske umjetnosti, link: https://www.adu.unizg.hr/studiji/prijemni-ispiti/
- osobni identifikacijski dokument s fotografijom (osobna iskaznica ili putovnica) prilikom pristupa
provjerama prijamnog ispita.
Prije dolaska na upis pristupnici koji su stekli pravo upisa trebaju dostaviti:
- OIB (osobni identifikacijski broj) za kandidate koji su stekli pravo upisa, (izdaje se prilikom prijave
boravka na MUP-u).
Formiranje liste prvenstva za upis preddiplomskog studija ADU vrši se na osnovu:
- bodova postignutih u sklopu prijamnog ispita za studij koji provodi ispitno povjerenstvo (do 800 bodova
za preddiplomski studij Kazališne režije i radiofonije, Produkcije, Suvremenog plesa, do 1000 bodova za
preddiplomski studij Dramaturgije i 950 bodova za studij Snimanja).
U završnu listu prvenstva za upis ne ulaze kandidati koji nisu zadovoljili bilo koji od definiranih
eliminatornih uvjeta Prijamnog ispita odabranog studija.
Kandidati koji su izgubili pravo studiranja na određenom studijskom programu ADU ne mogu se ponovno
natjecati za upis tog istog studijskog programa.
Kandidat se može prijaviti na natječaje više studijskih programa, ali je dužan podnijeti prijavu za svaki
program posebno, sa svim prilozima i naknadama.
Akademija nije dužna osigurati kandidatu uvjete za polaganje Prijamnog ispita za drugi studijski program
u istom roku.
Upisnina za preddiplomske studije iznosi 500,00 kn, a datume upisa po provedenom prvom krugu
prijamnih ispita objavit ćemo naknadno na oglasnoj ploči i web stranici Akademije.

26. AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ilica 85, Zagreb
http://www.alu.unizg.hr
Studijski programi
1. Animirani film i novi mediji; preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Grafika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
3. Kiparstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
4. Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo, integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
5. Slikarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 5. sastavljaju se prema sljedećem
sustavu bodovanja:
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 100 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
 Hrvatski jezik

do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti**
Studijski program 1. (Animirani film i novi mediji)
 provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, likovni zadatci,
crtanje glave i akta, knjiga snimanja, interpretacija, autobiografski rad, model lista, eseji, test iz
opće i likovne kulture, prezentacija mape)
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Studijski program 2. (Grafika)
 provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, crtanje portreta,
rad na zadanu temu, crtanje akta, prostorni ansambl, crtež prema imaginaciji, test iz opće i likovne
kulture, razgovor - ne boduje se)
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Studijski program 3. (Kiparstvo)
 provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, crtanje,
modeliranje, test iz opće i likovne kulture, razgovor)
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Studijski program 4. (Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo)
 provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, test iz Povijesti
umjetnosti*, test elemenata iz Fizike, Kemije, Biologije*, likovni zadatci, crtanje, modeliranje,
razgovor)

- potvrda o općem zdravstvenom stanju, posebice s obzirom na daltonizam, klaustrofobiju,
akrofobiju, ne starija od 3 mjeseca*
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca *
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Studijski program 5. (Slikarstvo)
 provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, crtanje glave,
crtanje akta, slikanje figure; model, prostor, mrtva priroda, test iz opće i likovne kulture, razgovor
- ne boduje se)
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Napomena:
**Eliminatorni prag za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 400 bodova.
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća nema bodova
U srpanjskom će se razredbenom roku prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i
sposobnosti primati u ponedjeljka, 13. do srijede 15. lipnja 2022., te u ponedjeljak, 20. i utorak 21.
lipnja 2022.
Pristupnici kod kojih postoji potreba za prilagođenim načinom provjere posebnih znanja, vještina i
sposobnosti imaju pravo na individualiziran postupak provjere sukladno aktima Sveučilišta. Za ostvarenje
tog prava, pristupnici su dužni prilikom podnošenja prijave dostaviti odgovarajuću dokumentaciju kojom
se dokazuje potreba za takvim postupkom, sukladno Natječaju Sveučilišta.
U rujanskom će se razredbenom roku prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i
sposobnosti primati od utorka, 30. kolovoza, do četvrtka, 1. rujna 2022.
Posebna upisna kvota za preddiplomske sveučilišne studije Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Animirani film
i novi mediji, te integrirani preddiplomski i diplomski studij Konzerviranje i restauriranje umjetnina;
smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo propisana je za Ukrajinske državljane pod posebnom zaštitom u
Republici Hrvatskoj.
Za pristup Natječaju i postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na navedene
studije u kvoti za državljane Ukrajine pod posebnom zaštitom u Republici Hrvatskoj, kandidati predaju
slijedeću dokumentaciju (uz dokumente koji su navedeni u nadopuni općeg dijela Natječaja):
- ovjerenu presliku Putovnice,
- popunjeni Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti, koji će biti
dostupan na web stranici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu (http://www.alu.unizg.hr)
te u studentskoj referadi Akademije;
- Potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (B1 razina);
- dokaz o uplati troškova provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u iznosu od 300 kuna.
Pristupnici
ovaj
iznos
trebaju
uplatiti
na
račun Akademije
likovnih
umjetnosti:
HR6423900011101077341 s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati
X-65264817, gdje je X OIB, ako ga kandidat ima, ili u suprotnome broj putovnice kandidata;
- mapu domaćih radova prema zahtjevima studijskog programa čiji se opis može pronaći u
Informacijskom paketu za upise objavljenom na web stranici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta
u Zagrebu (http://www.alu.unizg.hr).
Pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje
umjetnina, Smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo još prilažu:
- Potvrdu o općem zdravstvenom stanju, u kojoj je navedeno da ne pate od daltonizma,
klaustrofobije i akrofobije (ne stariju od 3 mjeseca). Priznaju se potvrde izdane od liječnika specijalista

školske medicine, specijalista medicine rada, specijalista opće/obiteljske medicine te drugih ovlaštenih
zdravstvenih ustanova;
- Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca).
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat ga prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga
sudskog tumača.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.
Sustav bodovanja i rangiranja kandidata, kao i rokovi i termini prijava i dodatnih provjera za
pristupnike u posebnoj kvoti za državljane Ukrajine su isti kao i za ostale.
Rezultati Natječaja za pristupnike u posebnoj kvoti za državljane Ukrajine bit će objavljeni na web stranici
Akademije likovnih umjetnosti (http://www.alu.unizg.hr).
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se u srpanjskom roku provoditi prema slijedećem
rasporedu:
1. dio provjere (pregled mape radova, samo za članove povjerenstva) za sve studijske programe - u
ponedjeljak, 27. i utorak, 28. lipnja 2022.
2. dio provjere za studijske programe: 1. (Animirani film i novi mediji - likovni zadatci, crtanje glave
i akta, knjiga snimanja, interpretacija, autobiografski rad, model lista, eseji, test iz opće i likovne kulture,
prezentacija mape), 2. (Grafika - crtanje portreta, rad na zadanu temu, crtanje akta, prostorni ansambl,
crtež prema imaginaciji, test iz opće i likovne kulture, razgovor) – od ponedjeljka 4. do srijede 6. srpnja
2022.
2. i 3. dio provjere za studijski program 3. (Kiparstvo - crtanje, modeliranje, test iz opće i likovne
kulture, razgovor) – od ponedjeljka, 4. do četvrtka, 7. srpnja 2022.
2. dio provjere za studijski program 4. (Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:
Slikarstvo, Kiparstvo - test iz Povijesti umjetnosti, test elemenata iz Fizike, Kemije, Biologije) – petak,

1. srpanj 2022.
2. dio provjere za studijski program 5. (Slikarstvo - crtanje glave, crtanje akta, slikanje figure; model,
prostor, mrtva priroda, test iz opće i likovne kulture, razgovor) – od ponedjeljka, 4. do četvrtka, 7.
srpnja 2022.
3. dio provjere za studijski program: 4. (Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:
Slikarstvo, Kiparstvo - likovni zadatci, crtanje, modeliranje, razgovor)– od ponedjeljka 4. do srijede 6.
srpnja 2022.
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se u rujanskom roku provoditi prema slijedećem
rasporedu:
1. dio provjere (pregled mape radova, samo za članove povjerenstva) za sve studijske programe – petak,
2. rujna 2022.
2. dio provjere za studijske programe: 1. (Animirani film i novi mediji - likovni zadatci, crtanje glave
i akta, knjiga snimanja, interpretacija, autobiografski rad, model lista, eseji, test iz opće i likovne kulture,
prezentacija mape), 2. (Grafika - crtanje portreta, rad na zadanu temu, crtanje akta, prostorni ansambl,
crtež prema imaginaciji, test iz opće i likovne kulture, razgovor) – od ponedjeljka 5., do srijede, 7. rujna
2022.

2. i 3. dio provjere za studijski program 3. (Kiparstvo - crtanje, modeliranje, test iz opće i likovne
kulture, razgovor) – od ponedjeljka 5., do četvrtka, 8. rujna 2022.
2. dio provjere za studijske programe: 4. (Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:
Slikarstvo, Kiparstvo - test iz Povijesti umjetnosti, test elemenata iz Fizike, Kemije, Biologije),–
ponedjeljak, 5. rujan 2022.
2. dio provjere za studijski program 5. (Slikarstvo - crtanje glave, crtanje akta, slikanje figure; model,
prostor, mrtva priroda, test iz opće i likovne kulture, razgovor) – od ponedjeljka 5., do četvrtka, 8. rujna
2022.
3. dio provjere za studijski program: 4. (Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi:
Slikarstvo, Kiparstvo - likovni zadatci, crtanje, modeliranje, razgovor)– od utorka 6., do četvrtka, 8.
rujna 2022.
Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu može se prijaviti samo za jedan studijski
program u istom roku.
Detaljne informacije o postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će objavljene u
Informacijskom paketu za upise, koji će biti objavljen na web stranici Akademije likovnih umjetnosti
(http://www.alu.unizg.hr).

27. MUZIČKA AKADEMIJA
Trg Republike Hrvatske 12, Zagreb
www.muza.unizg.hr

Broj upisnih mjesta u posebnoj kvoti namijenjenoj državljanima Ukrajine pod privremenom zaštitom u
RH
UVJETI UPISA ZA POSEBNU KVOTU NAMIJENJENU KANDIDATIMA IZ UKRAJINE POD
PRIVREMENOM ZAŠTITOM U RH: Uvjet za upis: zadovoljen bodovni prag i dodatna provjera

posebnih znanja, vještina i sposobnosti uz određenu razinu znanja hrvatskog jezika za studije
Muzikologija, Muzikologija, dvopredmetno i Glazbena pedagogija.











