
1 

 

 
 

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj: 

123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - O i RUSRH, 

60/15 OUSRH i 131/17), članka 156. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst 

i članka 28. Pravilnika o studijima i studiranju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno 

Odluci Senata Sveučilišta o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na 

znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku u akademskoj godini 2021./2022. od 30. ožujka 2021. godine (KLASA: 602-04/21-06/2, URBROJ: 

2158-60-01-20-7) raspisuje  

 

 

 

NATJEČAJ 

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

 

 
 

 
I. OPĆI DIO 

 
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 

Prijavom na Natječaj kandidati su upoznati i izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u 

Osijeku i njegove sastavnice kao voditelji zbirke i obrade osobnih podataka obrađuju njihove osobne podatke 

koje su dostavili uz prijavu na natječaj isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka (identifikacija, 

obrada prijave na natječaj, provjeravanje informacija, odlučivanje o upisu i davanje povratne informacije te 

objava rezultata) sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 

2016. godine o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka. 

Kandidati su upoznati da se njihovi osobni podaci neće obrađivati na način koji nije u skladu s navedenom 

svrhom. 

 

 

II. IZRAVAN UPIS na studij u statusu redovitih studenta  

 
U skladu s preporukom Rektorskog zbora o pravu prednosti upisa u ustanove visokog obrazovanja (KLASA: 

602-04720-05/23 URBROJ: 380-230/071-21-17) od 30. travnja 2021. godine, izravan upis u status redovitih 

studenta izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne 

provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, imaju: 

 

• hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata 

• hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskoga rata 

• djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata 
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• djeca 100%-tnih hrvatskih ratnih invalida (HRVI) iz Domovinskoga rata I. skupine  

• djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i 

civilnih invalida rata (NN 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 

103/03, 148/13, 98/19), u daljnjem tekstu „Zakona“ 

• djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona“ 

• djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma 

nastalo pod okolnostima iz čl. 6.,7. i 8. „Zakona“ 

• Kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja (prema „Rješenju Hrvatskoga zavoda za mirovinsko 

osiguranje“) 

• kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno „Listi težine i vrste invaliditeta - oštećenja 

funkcionalnih sposobnosti“, s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na „Listi oštećenja organizma - 

Listi I“, (prema Nalazu i mišljenju Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje 

osoba s invaliditetom). 

 

Ako znanstveno/umjetničko-nastavna sastavnica nije odredila drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom 

smatraju se svi položeni ispiti koje su znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice  utvrdile kao obvezu za 

upis.  

Potvrde kojima se dokazuje pripadnost jednoj od navedenih kategorija moraju biti izdane u Rebublici 

Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost 

i visoko obrazovanje, najkasnije do roka koje su utvrdile pojedine znanstveno/umjetničke-nastavne sastavnice 

navedenog u Posebnom dijelu Natječaja. 

 

III. STRANI DRŽAVLJANI – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva 

 
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u 

Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo znanosti i 

obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora. 

 

U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane na njih se mogu upisati državljani RH/EU uz 

prethodnu suglasnost Sveučilišta na temelju zahtjeva znanstveno/umjetničko-nastavne sastavnice.  

 

 
IV. BROJ UPISNIH MJESTA 

 

 

Broj mjesta za upis studenata u u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija na znanstveno-nastavnim i 

umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 

godini 2021./2022. utvrđen je Odlukom Senata Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 30. ožujka 

2021. godine i prikazan je u tablici kako slijedi:  
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Red. 

br. 
Znanstveno-nastavna sastavnica/studij/smjer 

       Broj upisnih mjesta u ak. god. 

2021./2022.  
  

   Redoviti Izvanredni Strani Ukupno 

  
 

  
studenti studenti državlj.   

1. EKONOMSKI FAKULTET* 200 150 12 362 

  

  

  

  

  

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Ekonomska politika i regionalni razvoj 20  1 21 

Diplomski sveučilišni studij Financijski menadžment 35 30 1 66 

Diplomski sveučilišni studij Marketing  35 30 1 66 

Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo 25 25 1 51 

Diplomski sveučilišni studij Poduzetnički menadžment i poduzetništvo-

engleski jezik 
 15 5 20 

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer:  Menadžment 35 25 1 61 

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer: Poslovna 

informatika 
25  1 26 

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer: Logistički 

menadžment 
25 25 1 51 

2. FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI** 280 90 10 380 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Agroekonomika 30 20 1 51 

Diplomski sveučilišni studij Bilinogojstvo, smjerovi: Biljna proizvodnja, 

Ishrana tla i tloznanstvo, Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo, Zaštita bilja 
50 20 3 73 

Diplomski sveučilišni studij Ekološka poljoprivreda 30 10 1 41 

Diplomski sveučilišni studij Mehanizacija 30 10 1 41 

Diplomski sveučilišni studij Zootehnika, smjerovi: Hranidba domaćih 

životinja, Lovstvo i pčelarstvo, Specijalna zootehnika 
50 10 2 62 

Diplomski sveučilišni studij Povrćarstvo i cvjećarstvo 30 10 1 41 

Diplomski sveučilišni studij Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, 

smjerovi: Voćarstvo, Vinogradarstvo i vinarstvo 
30 10 1 41 

Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Digitalna 

poljoprivreda*** 30   30 

3. 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I 

INFORMACIJSKIH TEHNOLOGIJA** 
198 15  213 

  

  

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika;  smjerovi:          

Elektroenergetika 50     50 

Komunikacije i informatika 32     32 

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 100     100 

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije  16     16 

Diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije 

na engleskom jeziku 
  15   15 

4.  FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO** 60 150  210 

  Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Sveta Nedelja  60  60 
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Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Osijek 30   30 

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica 30 30  60 

 Diplomski studij Sestrinstvo, Slavonski Brod  60  60 

5. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI**  30  30 

  

  

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje, Osijek 
 30  30 

6. FILOZOFSKI FAKULTET** 250   250 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jednopredmetni studiji:     

Hrvatski jezik i književnost (nastavnički) 8   8 

Njemački jezik i književnost (nastavnički) 28   28 

Psihologija 35   35 

Dvopredmetni studiji:     

Engleski jezik i književnost (nastavnički) – Njemački jezik i književnost 

(nastavnički) 
16   16 

Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) – Njemački jezik i književnost 

(prevoditeljski) 
9   9 

Engleski jezik i književnost (nastavnički) – Povijest (nastavnički) 4   4 

Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) – Povijest (nastavnički) 2   2 

Engleski jezik i književnost (nastavnički) – Filozofija (nastavnički) 7   7 

Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) – Filozofija (nastavnički) 3   3 

Filozofija – Hrvatski jezik i književnost (nastavnički) 3   3 

Engleski jezik i književnost (nastavnički) – Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički) 
13   13 

Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) – Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički) 
6   6 

Hrvatski jezik i književnost (nastavnički) – Povijest (nastavnički) 
6   6 

Pedagogija – Povijest (nastavnički) 9   9 

Pedagogija – Hrvatski jezik i književnost (nastavnički) 4   4 

Engleski jezik i književnost (nastavnički) – Pedagogija 6   6 

Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) – Pedagogija 
2   2 

Njemački jezik i književnost (nastavnički) – Povijest (nastavnički) 2   2 

Njemački jezik i književnost (nastavnički) – Pedagogija (nastavnički) 5   5 

Njemački jezik i književnost (nastavnički) – Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički) 
1   1 

Mađarski jezik i književnost (komunikološki) – Engleski jezik i 

književnost (nastavnički) 
2   2 

Mađarski jezik i književnost (komunikološki) – Engleski jezik i književnost 

(prevoditeljski) 
5   5 

Mađarski jezik i književnost (komunikološki) – Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički) 
2   2 

Nakladništvo – Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) 3   3 

Nakladništvo – Njemački jezik i književnost (prevoditeljski) 4   4 
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Nakladništvo – Informatologija 10   10 

Nakladništvo – Informacijska tehnologija 10   10 

Informatologija – Informacijska tehnologija 17   17 

Mađarski jezik i književnost (komunikološki) – Pedagogija 3   3 

Mađarski jezik i književnost (komunikološki) - Povijest (nastavnički) 4   4 

Sociologija (nastavnički) - Engleski jezik i književnost (nastavnički) 3   3 

Sociologija (nastavnički) - Engleski jezik i književnost (prevoditeljski) 1   1 

Sociologija (nastavnički) - Hrvatski jezik i književnost (nastavnički) 6   6 

Sociologija (nastavnički) - Pedagogija  5   5 

Sociologija (nastavnički) - Filozofija (nastavnički) 3   3 

Filozofija (nastavnički) - Povijest (nastavnički) 1   1 

Sociologija (nastavnički) – Povijest (nastavnički) 2   2 

7.  GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET* 120   120 

  

  

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjerovi:     

Nosive konstrukcije 37   37 

Organizacija, tehnologija i menadžment građenja 36   36 

Hidrotehnika 26   26 

Prometnice 21   21 

8. MEDICINSKI FAKULTET** 20 5  25 

  Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 20 5  25 

9. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET** 100   100 

 

Diplomski sveučilišni studij Prehrambeno inženjerstvo 60   60 

Diplomski sveučilišni studij Procesno inženjerstvo 20   20 

Diplomski sveučilišni studij Znanost o hrani i nutricionizam 20   20 

10. PRAVNI FAKULTET** 40 30 5 75 

  Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad 40 30 5 75 

11. KINEZIOLOŠKI FAKULTET** 35   35 

  Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija 35   35 

12. AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU** 173 85 20 278 

 

 

 

 

 

 

Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija**** 9 6  15 

Diplomski sveučilišni studij  Pjevanje**** 1   1 

Diplomski sveučilišni studij Klavir**** 1   1 

Diplomski sveučilišni studij Gitarska pedagogija**** 6 4  10 

Diplomski sveučilišni studij Vizualna umjetnost**** 15   15 
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Diplomski sveučilišni studij Vizualni studiji,kritika i teorija umjetnosti 

(dvopredmetni)**** 
8 2 2 12 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost smjer: Gluma 

(jednopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost, smjer: Gluma 

(dvopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost, smjer: Neverbalni teatar 

(jednopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost, smjer: Neverbalni teatar 

(dvopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost, smjer: Lutkarska 

animacija (jednopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Kazališna umjetnost, smjer: Lutkarska 

animacija (dvopredmetni)**** 
4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura**** 10 5  15 

Diplomski sveučilišni studij Ilustracija **** 8 5  13 

Diplomski sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i 

multimediju (jednopredmetni) **** 
3 1 2 6 

Diplomski sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i 

multimediju (dvopredmetni) **** 
2 1 2 5 

Diplomski sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju 

(jednopredmetni) **** 
3 1 2 6 

Diplomski sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju 

(dvopredmetni) **** 
2 1 2 5 

Diplomski sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju 

(jednopredmetni) **** 
3 1 2 6 

Diplomski sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju 

(dvopredmetni) **** 
2 1 2 5 

Diplomski sveučilišni studij Lutkarska režija  (jednopredmetni)**** 4 4  8 

Diplomski sveučilišni studij Lutkarska režija (dvopredmetni) **** 2 2  4 

Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće **** 5 3  8 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim 

industrijama (jednopredmetni)**** 
15 5 1 21 

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim 

industrijama (dvopredmetni)**** 
15 5 1 21 

Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću 

(jednopredmetni)**** 
15 5 1 21 

Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću 

(dvopredmetni)**** 
15 5 1 21 

Diplomski sveučilišni studij Teorija muzike**** 3 3 1 7 

Diplomski sveučilišni studij Kompozicija**** 2 1 1 4 

13. ODJEL ZA BIOLOGIJU** 60  6 66 

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni 20   2 22 

Diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički 20   2 22 

Diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša 20   2 22 

14. ODJEL ZA FIZIKU** 20  1 21 

  Diplomski sveučilišni studij Fizika i informatika 20  1 21 

15. ODJEL ZA KEMIJU* 30  2 32 

  Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički 10   10 
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  Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer  20  2 22 

16. ODJEL ZA MATEMATIKU** 87  3 90 

  

  

  

Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: Financijska matematika i 

statistika 
34  1 35 

Diplomski sveučilišni studij Matematika; smjer: Matematika i računarstvo 24  1 25 

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika, smjer: nastavnički 29  1 30 

  SVEUKUPNO-SVEUČILIŠTE U OSIJEKU 1673 555 59 2287 

 

Napomena: 
 
* Prijave za upis putem NISpDS-a 
** Prijave za upis izvan NISpDS-a 
***(redoviti studij uz plaćanje) (studenti iz RH + studenti EU + stranci izvan EU) 
**** Minimalan broj upisanih studenata/ica za izvođenje pojedinih diplomskih sveučilišnih studija na Akademiji za umjetnost i kulturu 
je sljedeći: 

• Glazbena pedagogija 3 

• Pjevanje 1 

• Klavir 1 

• Vizualna umjetnost 5 

• Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti (dvopredmetni) 3 

• Gluma (jednopredmetni) 4 

• Gluma (dvopredmetni) 4 

• Neverbalni teatar (jednopredmetni) 4 

• Neverbalni teatar (dvopredmetni) 4 

• Lutkarska animacija (jednopredmetni) 4 

• Lutkarska animacija (dvopredmetni) 4 

• Lutkarska režija (jednopredmetni) 4 

• Lutkarska režija (dvopredmetni) 2 

• Likovna kultura 5 

• Ilustracija 5 

• Kostimografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) 2 

• Kostimografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) 2 

• Scenografija za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) 2 

• Scenografija za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) 2 

• Lutka za kazalište, film i multimediju (jednopredmetni) 2 

• Lutka za kazalište, film i multimediju (dvopredmetni) 2 

• Tamburaško umijeće 2 

• Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (jednopredmetni) 8 

• Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama (dvopredmetni) 5 

• Mediji i odnosi s javnošću (jednopredmetni) 8 

• Mediji i odnosi s javnošću (dvopredmetni) 5 

• Gitarska pedagogija 2 

• Teorija muzike 2 

• Kompozicija 1 

 

POSEBNE UPISNE KVOTE ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 
 

GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK  

Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo       2 



 

V. PRIJAVE 
 

 

 

 

A) PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJE PUTEM NISpDS-a 
 

 

Nacionalnom informacijskom sustavu prijava na diplomske studije (NISpDS-a) se pristupa 

ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave na diplomske studije. 

 

Prijave, putem NISpDS sustava provode sljedeće sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku: 

1. Ekonomski fakultet 

2. Građevinski i arhitektonski fakultet  

3. Odjel za kemiju 

 

Na mrežnoj stranici www.studij.hr klikom na poveznicu Sve o prijavama - Prijave na diplomske 

studije nalaze se detaljne informacije i upute za pristup i registraciju u sustav NISpDS.  

 

I. Dokumenti za prijavu u sustav NISpDS  

 

Dokumenti se dostavljaju Središnjem prijavnom uredu, isključivo preporučenom poštom na 

adresu:  

Agencija za znanost i visoko obrazovanje  

Središnji prijavni ured  

Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb  

 

1. Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program na Sveučilištu Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku ili njegovoj sastavnici i posjeduju OIB nisu dužni dostaviti 

dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se njihovi osobni podaci i podaci o 

završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU sustavom ili drugim 

informacijskim sustavom visokog učilišta. Iznimka su kandidati koji su studirali prije uvođenja 

ISVU sustava. Ako se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, kandidati su dužni 

Središnjem prijavnom uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske 

studijske programe.  

 

2. Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u 

Republici Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu i posjeduju OIB dužni su isključivo 

preporučenom poštom do 6. rujna 2021. dostaviti Središnjem prijavnom uredu sljedeće 

dokumente:  

- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike 

ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat 

položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu 

(preslike ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog 

obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij (samo ako je to navedeno u 

uvjetima upisa).  

http://www.studij.hr/
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
http://www.studij.hr/
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
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- Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu 

prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev 

za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije podnosi se Centru za unaprjeđenje i 

osiguranje kvalitete visokog obrazovanja Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 

Odjeljak za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje 

razdoblja studija i ECTS bodova, Ulica cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek,  telefon: 031/224 

-183.  

 

3. Kandidati koji ne posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom, do 6. rujna 2021. 

dostaviti Središnjem prijavnom uredu:  

- Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerenu presliku putovnice)  

- Diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike 

ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom 

kandidat položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema 

Bolonjskom procesu (preslike ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)  

- Potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu 

cjeloživotnog obrazovanja (samo ako je to navedeno u uvjetima upisa). 

-  Dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbe 

promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista)  

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti 

prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.  

Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati čime će kandidatu biti onemogućen plasman na 

rang-listama.  

Poslani dokumenti neće se vraćati kandidatima, a visokim učilištima bit će omogućeno 

preuzimanje dokumenata iz sustava.  

Osim dokumentacije koja se dostavlja Središnjem prijavnom uredu, visoka učilišta mogu od 

kandidata zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr. potvrdu o radnom stažu, objavljene radove, 

nagrade i sl.) koju kandidati dostavljaju izravno visokom učilištu. Popis dokumenata koje su 

kandidati obvezni dostaviti izravno visokom učilištu i rokovi za dostavu istih navedeni su u 

POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili objavljeni na mrežnim stranicama visokih učilišta. 

 
 

KALENDAR 

 

U nastavku je Kalendar u kojem su navedeni ključni datumi prijava, objava rang-lista i upisa, 

a dostupan je i na poveznici www.studij.hr/kalendar 

 

Naziv aktivnosti Datum 

  

Početak prijava za upis na studijske programe  1. srpnja 2021.  

Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u 6. rujna 2021.  

Zadnji dan prijava za upis na neistovrsne studije*  11. rujna 2021.  

Zadnji dan za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih 

postignuća i evidentiranje neistovrsnih studija (visoko učilište 

evidentira u sustavu)  

28. rujna 2021. u 14:00  

 

Završetak prijava za upis na istovrsne studije*  30. rujna 2021. u 12:00  

Završno prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS  30. rujna 2021. u 15.00 

Objava konačne rang-liste  30. rujna 2021. u 16:00  

Upisi na visoka učilišta  od 1. listopada 2021.  

https://www.studij.hr/kalendar
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*Popisi istovrsnih studija dostupni su na poveznici www.diplomski.studij.hr odabirom 

izbornika „preglednik studija“. Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima. 
 

II. Uvjeti za upis na studij  

 

Uvjeti za upis dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na 

diplomske studije/Preglednik studija.  

 

III. Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti  

 

Zbog posebnosti studija neka su visoka učilišta propisala obvezu polaganja dodatnih provjera 

znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij. Provjere se provode na visokim učilištima, a sve 

informacije su navedene u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili objavljene na mrežnim 

stranicama visokog učilišta. 

 

IV. Odabir studijskih programa u NISpDS sustavu  

 

Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa.  

Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan jer kandidat može 

ostvariti pravo upisa samo na jedan studijski program i to na prvi na kojem se nalazi unutar 

upisne kvote i na kojem zadovoljava sve potrebne uvjete.  

Ako kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta, može to učiniti do 30. rujna 2021. do 12.00 

sati.  

Do završetka prijava za upis na studijske programe (vidi Kalendar) kandidat treba obrisati samo 

one prijavljene studijske programe koje nema namjeru upisati. 

 

V. Konačne rang-liste za upis na studije (u NISpDS sustavu)  

 

Konačne rang-liste kandidata za upis na studije objavit će se 30. rujna 2021. u 16.00 sati.  

Objavom konačnih rang-lista za upis u I. godinu diplomskih studija u sustavu NISpDS kandidat 

će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi 

prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan. Trenutkom 

objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze 

unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni 

studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.  

Datumi upisa na pojedini studijski navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili su 

objavljeni na mrežnim stranicama visokog učilišta.  

Kandidatima koji se žele prijaviti za upis na diplomski studijski program u inozemstvu, a 

kojima je za upis na takav studijski program potrebna potvrda o ostvarenome broju bodova i 

mogućem plasmanu na rang-listi nekog diplomskog studijskog programa, potvrdu će izdati 

Središnji prijavni ured temeljem podataka iz sustava NISpDS. Važno je da ti kandidati prije 

objave konačnih rang-lista obrišu sve studijske programe na kojima nemaju namjeru studirati 

kako ne bi ostvarili pravo upisa i zauzeli upisno mjesto drugim kandidatima. 

 

 

B) PRIJAVE IZVAN NISpDS-a 

 

 

Prijave za upis na diplomske sveučilišne studije izvan Nacionalnog informacijskog sustava 

prijava na diplomske studije (NISpDS-a) podnose se izravno visokim učilištima:  

https://diplomski.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
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1. Akademija za umjetnost i kulturu 

2. Fakultet agrobiotehničkih znanosti 

3. Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

4. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo 

5. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti 

6. Filozofski fakultet  

7. Kineziološki fakultet  

8. Medicinski fakultet  

9. Pravni fakultet 

10. Prehrambeno-tehnološki fakultet  

11. Odjel za biologiju 

12. Odjel za fiziku 

13. Odjel za matematiku 

 

Navedena visoka učilišta provode razredbeni postupak koji u pravilu obuhvaća vrednovanje 

uspjeha na prethodno završenoj razini studija.  

 

Sve informacije o prijavama za razredbeni postupak, o dokumentima za prijavu, o 

samom razredbenom postupku i/ili razredbenom ispitu i o upisu nalaze se u POSEBNOM 

DIJELU NATJEČAJA za svaku sastavnicu Sveučilišta i/ili na njihovim mrežnim 

stranicama.  

 

Napomena:  

Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se 

podnosi u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na 

oglasnoj ploči visokog učilišta. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor kandidata u 

roku od 24 sata od njegova podnošenja. 

 

 

 

VI. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINE) 

 

 

Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za upis u 1. 

godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih 

studija, diplomskih sveučilišnih te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 

2021./2022. na znanstveno-nastavnim i umjetničko/znanstveno-nastavnoj sastavnici 

Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku iznosi:  

 

a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih 

znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka (osim studija 

Kineziologije) te za studije Matematike, 

 

b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih 

znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij Fizike 

i Kineziologije, 

 

c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i 

zdravstvenih te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom 

području struka biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije. 
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Participaciju redovitih studenata koji u akademskoj godini 2021./2022. po prvi puta upisuju I. 

godinu studija u cijelosti podmiruje MZO iz sredstava Državnog proračuna Republike 

Hrvatske.  

 

Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 

2021./2022. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog 

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te preddiplomskog stručnog studija ne plaćaju 

participaciju u troškovima studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava 

Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih 

studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog 

iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg 

studija. 

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij. 

Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, 

udomiteljskih obitelji) mogu platiti najviše 50 % punog iznosa participacije utvrđene za studij 

u odgovarajućem znanstvenom odnosno umjetničkom području. 

Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od 

visokih učilišta u RH i u akademskoj godini 2021./2022. i upisuje I. godinu redovitog studija 

iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku obvezan je 

platiti puni iznos participacije u troškovima studija. Pravo na redoviti studij uz subvenciju 

MZO-a na višim godinama student ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova 

studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta. 

 

 

 

VII. UPISI 

 

 

Informacije o provedbi, mjestu i vremenu upisa na studije znanstveno-nastavnih/umjetničko-

nastavne sastavnice Sveučilišta u Osijeku navedeni su u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja 

i/ili su objavljene na mrežnim stranicama sastavnica. 

 

 

Troškovi upisa 

 

 
Znanstveno-nastavne i umjetničko/znanstveno-nastavna sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku naplaćuju troškove upisa i upisnih materijala sukladno Odluci o 

posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 30. siječnja 2019. 

godine (KLASA: 602-04/19-06/01, URBROJ: 2158-80-01-19-2) i to: sastavnice koje koriste 

indeks 450,00 kn i sastavnice koje koriste e-indeks 300,00 kn + 30,00 kn projekti 

Studentskog zbora Sveučilišta. 
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P O S E B N I  D I O  N A T J E Č A J A 

 

 

Prijave putem sustava NISpDS 
 

 

1. EKONOMSKI FAKULTET, Trg Ljudevita Gaja 7, 31000 Osijek, telefon:031/224-400, 

telefaks: 031/211-604, URL: www.efos.hr, IBAN: HR43 2500 0091 1020 13376 

 

1. Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije  

  

Prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku mogu 

podnijeti osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij i preddiplomski stručni studij 

(iz područja društvenih znanosti) i stekle minimalno 180 ECTS-a.  

Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij upisuju se na diplomski sveučilišni 

studij temeljem prosjeka ocjena na preddiplomskom studiju. Kandidati, čiji je prosjek ocjena 

manji od 3,5 moraju donijeti jednu preporuku nastavnika, koji im je predavao na studiju, koji 

su prethodno završili. 

Kandidatima, koji su završili preddiplomski stručni studij (iz područja društvenih 

znanosti) za prijavu na natječaj za upis na diplomske studije Ekonomskog fakulteta u 

Osijeku, preporučuje se da prethodno završe Program razlikovnih obveza za upis na 

diplomske studije Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  

Kandidati, čiji je prosjek ocjena, na preddiplomskom stručnom studiju, manji od 3,5 moraju 

donijeti jednu preporuku nastavnika, koji im je predavao na tom studiju.  

2. Prijave   

Prijava za upis na diplomske sveučilišne studijske programe Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

obavlja se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije 

(NISpDS) koji se nalazi na mrežnoj stranici www.studij.hr na poveznici www.studij.hr/sve-o-

prijavama ili direktno putem poveznice https://diplomski.studij.hr/  

Prijava u sustav vrši se putem servisa e-Građani. 

Detaljne informacije o načinu prijava objavljene su na mrežnim stranicama: www.studij.hr/sve-

o-prijavama, diplomski.studij.hr/ 

 

Napomena: kandidati koji su završili preddiplomski studij na Sveučilištu u Osijeku, ne trebaju 

slati dokumentaciju u Nacionalni informacijski sustav, jer se njihovi podaci u sustav direktno 

prenose iz ISVU-a. 

 

3.  Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje 

ocjene ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog/stručnog studija (na dva decimalna mjesta). 

 

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena 30. 

rujna 2021. godine u 16:00 sati.  

 

4. Upisi  

 

http://www.efos.hr/
http://www.studij.hr/
http://www.studij.hr/sve-o-prijavama
http://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://diplomski.studij.hr/
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://diplomski.studij.hr/
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Upisi na diplomske sveučilišne studije obavit će se 4. i 5. listopada 2021. godine, u terminima, 

koji će biti objavljeni na web stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  

Troškovi upisa i upisnih materijala u iznosu od 330 kn (troškovi upisa) i troškovi izrade 

studentske iskaznice  (X-ice) u iznosu od 50 kn uplaćuju se odvojeno na IBAN žiro računa 

Ekonomskog fakulteta u Osijeku:  HR43 2500 0091 1020 1337 6 (Poziv na broj je OIB 

studenta), a u opisu plaćanja treba navesti trošak upisa i vrstu studija koji se upisuje (diplomski 

studij, 1. godina, redovan/izvanredan) ili trošak izrade studentske iskaznice.  

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 

iznosi 5.500 Kn. Školarina se može platiti odjednom, uplatom cijelog iznosa na žiro račun 

Fakulteta (prilikom upisa potrebno je donijeti potvrdu o uplati) ili na 2-12 rata, preko sljedećih 

kartica: Diners Club kartica, Visa Classic Addiko banke, American Express i Maestro i Visa 

kartica tekućeg računa PBZ d.d. Plaćanje karticama bit će organizirano na dan upisa u jednoj 

od dvorana Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 

 

5. Obavijesti  

  

Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta u Osijeku 

svaki radni dan od 7:30 – 15:00 sati, putem telefona (031 22 44 21, 031 22 44 27), osobno ili 

na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku www.efos.hr.   

 

  

2. GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI FAKULTET OSIJEK, Vladimira Preloga 3, 

31000 Osijek, telefoni: 031/274-365, 031/540-090, telefax: 031/540-071, www.gfos.hr; 

IBAN:HR 0425000091102002438 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek u akademskoj godini 2021./2022. izvodi 

se diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo; smjerovi: 

- Nosive konstrukcije, 

- Organizacija, tehnologija i menadžment građenja, 

- Hidrotehnika i 

- Prometnice. 

 

Uvjet za upis na diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo je završen: 

- preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo ili 

- preddiplomski stručni studij Građevinarstvo i položeni svi ispiti razlikovne godine na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek. 

 

2. Prijave  

 

a) Provodi NISpDS  

Prijava kandidata provodi se elektroničkim putem kroz Nacionalni informacijski sustav prijava 

diplomskih studija (NISpDS) na stranici www.studij.hr od 1. srpnja do 30. rujna 2021.g. (do 

12:00 sati). 

Prijave se obavljaju putem servisa e-Građani odabirom jedne od ponuđenih vjerodajnica 

(korisnički podaci). Ako kandidat ne posjeduje niti jednu od vjerodajnica navedenih na listi, 

moguće ju je zatražiti na označenim šalterima u nekoj od FINA poslovnica.  

 

http://www.efos.hr/
http://www.gfos.hr/


15 

 

Kandidati koji prijavljuju diplomski sveučilišni studij, a preddiplomski studij nisu završili na 

Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, dužni su Središnjem prijavnom uredu 

dostaviti dokumentaciju o završenom preddiplomskom studiju. 

b) Provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 

Prijavu željenog smjera kandidati obavljaju putem Obrasca kojeg trebaju predati u Ured za 

studente. 

Popunjeni i potpisani Obrazac treba predati najkasnije do 15. rujna 2021.g.  

Potrebni Obrazac se može podići u uredu za studente ili na mrežnoj stranici Fakulteta. 

 

PRIJAVE  ZA UPIS PO POSEBNOJ KVOTI ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE 

HRVATSKE 

 

Upisna kvota je 2 studenta. 

 

Prijavu željenog smjera kandidati obavljaju putem Obrasca kojeg trebaju predati u Ured za 

studente.  

Popunjeni i potpisani Obrazac treba predati najkasnije do 15. rujna 2021.g.  

Potrebni Obrazac se može podići u uredu za studente ili na mrežnoj stranici Fakulteta. 

 

3. Razredbeni postupak 

 

a) Provodi NISpDS  

- razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje 

ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri 

decimalna mjesta). 

Objava rang liste za upis je 30. rujna 2021. g. (u 16:00 sati). 

 

b) Provodi Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek 

- konačna rang lista kandidata po smjerovima - razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja 

rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina 

ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na tri decimalna mjesta)  na temelju prijave 

željenog smjera.    

Objava konačnih rang lista za upis po smjerovima je 2. listopada 2021. g. 

 

4. Upisi 

 

Upis kandidata provodit će se temeljem rang liste 4. listopada 2021. g. prema posebnom 

rasporedu. 

 

Dokumenti potrebni pri upisu: 

 

- svjedodžba/diploma o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili 

preddiplomskom stručnom studiju uz uvjerenje o završetku „Razlikovne godine“, 

- dopunska isprava o studiju ili prijepis ocjena, 

- dvije osobne fotografije dimenzija 4X6, 

- preslika osobne iskaznice, 

- dokaz o uplati 330,00 kuna (troškovi prijave, upisa, upisnih materijala i projekata 

Studentskog zbora) na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, broj:HR04 

25000091102002438; model: HR67, poziv na broj odobrenja: upisati  OIB studenta,   
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- studenti koji su do sada bili upisani na neki drugi diplomski studij uplaćuju školarinu 

od  7.370,00 kn  na IBAN Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek, 

- kandidati koji su završili preddiplomski studij izvan RH trebaju dostaviti Rješenje o 

akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. (Zahtjev za akademsko 

priznavanje upućuje se na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, CENTAR 

ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA, Odjeljak 

za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, priznavanje razdoblja 

studija i ECTS bodova, Cara Hadrijana 10c, 31000 Osijek, Hrvatska). 

 

 

3. ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 

OSIJEKU, Ulica cara Hadrijana 8/A, 31000 Osijek, tel: 031/399-961, fax: 031/399-969, 

www.kemija.unios.hr, IBAN: HR5925000091402130312 

 

Na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvodi se:  

 

- Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički 

Studij traje dvije godine, četiri semestra, čijim se završetkom stječe akademski naziv 

magistar/magistra edukacije kemije 

 

- Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer  

Studij traje dvije godine, četiri semestra, čijim se završetkom stječe akademski naziv 

magistar/magistra kemije. 

 

 

1. Uvjeti upisa  

  

- završen preddiplomski sveučilišni studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku;  

- završen preddiplomski sveučilišni studij kemije na nekom drugom sveučilištu u RH s 

nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih 

kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja obveze polaganja razlikovnih ispita;  

- završen preddiplomski sveučilišni studij kemije na sveučilištima u zemljama potpisnicama 

Bolonjske deklaracije (Bologna Declaration) s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 

ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja 

obveze polaganja razlikovnih ispita;  

- i prosjek ocjena preddiplomskog studija najmanje 3,5 ili ekvivalentan prosjek ocjena što 

utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi i/ili ECTS koordinator Odjela za 

kemiju. Kandidati s nižim prosjekom ocjena mogu se prijaviti za upis uz zamolbu i 

preporuke dva nastavnika Odjela za kemiju, a njihove zamolbe razmatra i rješava 

Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi. 

 

2. Prijave  

  

Kandidati se prijavljuju putem aplikacije Nacionalnog informacijskog sustava na mrežnim 

stranicama www.studij.hr i na www.studij.hr/sve-o-prijavama te na diplomski.studij.hr/ 

Na mrežnoj stranici se nalaze detaljne informacije, kao i upute za postupak prijave studijskih 

programa. Prijave se mogu predati zaključno do 30. rujna 2020. godine  

 

3. Razredbeni postupak  

http://www.kemija.unios.hr/
http://www.studij.hr/sve-o-prijavama
https://diplomski.studij.hr/
https://diplomski.studij.hr/
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Za upis na diplomski sveučilišni studij ne održava se razredbeni ispit već se rang-lista utvrđuje 

na temelju registracije i prijave putem sustava NISpDS.  

 

4. Upisi  

  

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa provest će se u ponedjeljak, 4. listopada 2021. 

godine.  

Na upise je potrebno donijeti odgovarajuću dokumentaciju (koja se može pronaći na mrežnim 

stranicama Odjela za kemiju / Studij / Upis 2021/2022.) i dopunsku ispravu o završenom 

preddiplomskom sveučilišnom studiju. 

 

5. Obavijesti  

 

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Kemija mogu se dobiti 

u Uredu za studente (soba br. 021), Ulica cara Hadrijana 8/A, na broj telefona 031/399-961, na 

e-mail: referada@kemija.unios.hr ili na mrežnoj stranici: www.kemija.unios.hr  

 

 

 

Prijave izvan sustava NISpDS 

 

 

1. AKADEMIJA ZA UMJETNOST I KULTURU, Kralja Petra Svačića 1f, 31000 

Osijek, telefon: 031/253-300, www.uaos.hr ili www.aukos.unios.hr 

IBAN:HR7323600001102689236 

 

 

ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST  

• Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija  

• Diplomski sveučilišni studij Pjevanje  

 

1. Uvjeti upisa  

Pravo upisa na diplomske sveučilišne studije Odsjeka za glazbenu umjetnost Akademije za 

umjetnost i kulturu u Osijeku imaju kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski 

sveučilišni studij. Pravo upisa na diplomski studij Pjevanja imaju kandidati koji su završili 

odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij s ostvarenim minimalnim prosjekom ocjena 3,50 

iz glavnog predmeta struke (Pjevanje).  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak za diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija i diplomski 

sveučilišni studij Pjevanje primaju se do 26. rujna 2021. 

Prijave za razredbeni postupak kandidati podižu na Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, 

a predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči.  

Uz prijave kandidati prilažu:  

mailto:referada@kemija.unios.hr
http://www.kemija.unios.hr/
http://www.kemija.unios.hr/
http://www.uaos.hr/
http://www.aukos.unios.hr/
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• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis  

• svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija  

• prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale  

• pismo motivacije (1-2 kartice teksta)u kojima se navode razlozi interesa za ovaj 

diplomski studij (za kandidate koji NISU studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu 

u Osijeku ili na Umjetničkoj akademiji u Osijeku).  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn, uplaćenih na žiro-

račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, brojHR7323600001102689236, s 

naznakom “za razredbeni postupak”. 

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na web stranici: 

http://www.uaos.unios.hr/ 

 

3. Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak za diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija i diplomski 

sveučilišni studij Pjevanje održat će se 28. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se 

objaviti na oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

Za upise na diplomske sveučilišne studije organizirat će se razredbeni postupak koji se sastoji 

od sljedećih elemenata:  

 

Diplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija:  

1. Esej na zadanu glazbeno-pedagošku temu 200 bodova,  

2. Motivacijski razgovor s ispitnim povjerenstvom 200 bodova,  

3. Pjevanje a vista 200 bodova,  

4. Sviranje klavira (obavezni program: etida, polifona skladba, sonata) 200 bodova  

5. Ocjene na preddiplomskom studiju 200 bodova.  

Ukupno maksimalno 1000 bodova. Razredbeni prag je 400 bodova. 

 

Diplomski sveučilišni studij Pjevanje:  

Koncertni program koji obuhvaća sljedeće programske elemente:  

1. Jedna Aria Anticha  

2. Jedna arija oratorija, kantate ili mise ili jedna koncertna arija W. A. Mozarta  

3. Jedna pjesma autora 19. stoljeća  

4. Jedna pjesma autora 20. ili 21. stoljeća  

5. Jedna pjesma hrvatskog autora  

6. Jedna operna arija  
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Maskimalan broj bodova: 800 

Ocjene na preddiplomskom studiju do 200 bodova.  

Ukupno maksimalno 1000 bodova. Razredbeni prag je 400 bodova. 

4. Rang liste  

Rang liste se utvrđuju za sve sveučilišne studije Odsjeka za glazbenu umjetnost na temelju 

ostvarenih rezultata razredbenog postupka i ocjena s preddiplomskog studija.  

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine za diplomski sveučilišni studij Glazbena 

pedagogija i diplomski sveučilišni studij Pjevanje 

Pravo upisa na redoviti ili izvanredni sveučilišni studij stječu kandidati prema postignutom 

mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog 

postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su ostvarili pravo 

na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

ODSJEK ZA INSTRUMENTALNE STUDIJE  

• Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće  

• Diplomski sveučilišni studij Klavir  

• Diplomski sveučilišni studij Gitarska pedagogija  

• Diplomski sveučilišni studij Teorija muzike  

• Diplomski sveučilišni studij Kompozicija  

 

 

1. Uvjeti upisa  

Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće  

Pravo prijave na natječaj za diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće i pravo pristupa 

razredbenom postupku imaju osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem Žičani 

instrumenti smjer Tambure ili preddiplomskim sveučilišnim studijem Tambure (premda može 

biti riječ samo o bugarskoj ili makedonskoj tamburi) te osobe sa završenim bilo kojim 

preddiplomskim sveučilišnim glazbenim studijem ukoliko polože razredbeni postupak. Svi 

drugi kandidati obavezno pristupaju razredbenom postupku. Pravo prijave na natječaj imaju i 

osobe sa završenim bilo kojim glazbenim sveučilišnim diplomskim studijem ili dodiplomskim 

sveučilišnim studijem.  

 

Diplomski sveučilišni studij Klavir  

Pravo upisa na diplomski studij Klavira imaju kandidati koji su završili odgovarajući 

preddiplomski sveučilišni studij s ostvarenim minimalnim prosjekom ocjena 3,50 iz glavnog 

predmeta struke (Klavir).  

 

Diplomski sveučilišni studij Teorija muzike  

Pravo prijave na natječaj za sveučilišni Diplomski studij Teorija muzike i pravo pristupa 

razredbenom postupku imaju osobe sa završenim preddiplomskim studijem Kompozicije i 

Teorije muzike te osobe sa završenim preddiplomskim studijem bilo kojeg glazbenog studija 

ukoliko zadovolje razredbeni postupak. Pravo prijave na natječaj imaju i osobe sa završenim 

bilo kojim glazbenim diplomskim studijem. 
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Diplomski sveučilišni studij Gitarska pedagogija 

Pravo upisa na diplomski studij Gitarske pedagogije imaju kandidati koji su završili 

odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij Gitare s ostvarenim minimalnim prosjekom 

ocjena 3,50 iz glavnog predmeta struke, Gitara.  

  

Diplomski sveučilišni studij Kompozicija  

Pravo prijave na natječaj za sveučilišni Diplomski studij Kompozicija i pravo pristupa 

razredbenom postupku imaju osobe sa završenim preddiplomskim studijem Kompozicije i 

Teorije muzike te osobe sa završenim preddiplomskim studijem bilo kojeg glazbenog studija 

ukoliko zadovolje razredbeni postupak. Pravo prijave na natječaj imaju i osobe sa završenim 

bilo kojim glazbenim diplomskim studijem. 

 

2. Prijave za razredbeni postupak 

Prijave za razredbeni postupak za diplomske sveučilišne studije Tamburaško umijeće; Klavir; 

Gitarska pedagogija; Teorija muzike i Kompozicija primaju se do 20. rujna 2021. 

Prijave za razredbeni postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, 

a predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči 

i na http://www.uaos.unios.hr/ 

Uz prijavu kandidati prilažu:  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis  

• svjedodžbu ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju ili o ostvarenih 180 ECTS  

• rješenje o istovrijednosti studija prilažu oni kandidati koji su studij završili u inozemstvu  

• dopunska isprava o studiju (supplement) ili uvjerenje o položenim ispitima s 

preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri decimale  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn, uplaćenih na žiro- 

račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, brojHR7323600001102689236, s 

naznakom “za razredbeni postupak”.  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na web stranici: 

http://www.uaos.unios.hr/,  

 

3. Razredbeni postupak 

Za upise na diplomske sveučilišne studije organizirat će se razredbeni postupak koji se sastoji 

od sljedećih elemenata:  

 

Diplomski sveučilišni studij Tamburaško umijeće  
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Razredbeni postupak održat će se 22. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

1. Pismeni ispit obuhvaća provjeru iz elementarne teorije glazbe (50 bodova), diktat jednoglasni 

i dvoglasni (100 bodova). Ispit je eliminatoran. Vrijedi ukupno 150 bodova.  

2. Usmeni ispit obuhvaća pjevanje jednog primjera s lista. Vrijedi 50 bodova. 

3. Izvedba programa u trajanju od najviše 30 minuta na bisernici ili braču. Ispit vrijedi 800 

bodova. Kandidati odabiru program prema vlastitom nahođenju i izvode ga napamet pred 

komisijom. Program može biti izveden uz klavirsku pratnju ili bez klavirske pratnje. 

Poželjno je u program uvrstiti jedno virtuozno djelo, jednu obradu i jedno izvorno napisano 

djelo za instrument na kojem se svira. Program traje do 30 minuta.  

4. Razgovor s kandidatima služi da bi se utvrdio interes, zrelost i osobnost kandidata, te u svrhu 

njihove vlastite verbalne prezentacije. Ne donosi bodove.  

Razredbeni prag je 600 bodova.  

 

Diplomski sveučilišni studij Klavir  

Razredbeni postupak održat će se 22. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Koncertni program u trajanju od najviše 60 minuta, a koji programski odgovara gradivu 

završnog ispita preddiplomskog studija Klavira. 

1. Preludij i fuga iz zbirke Das wohltemperierte Klavier J. S. Bacha 

2. Sonata L. van Beethovena  

3. Značajna skladba autora XIX st. 

4. Značajna skladba napisana poslije 1890 

5. Značajna skladba hrvatskog autora 

6. Koncertna etida 

Maksimalan broj bodova: 800 

7. Ocjene na preddiplomskom studiju 200 bodova. Što ukupno čini maksimalno 1000 

bodova.  

Razredbeni prag je 400 bodova.  

 

Diplomski sveučilišni studij Gitarska pedagogija  

Razredbeni postupak održat će se 22. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Bodovi: ukupno 1000, razredbeni prag nosi 600 bodova 

1. Koncertni program -  u trajanju od najviše 45 minuta, a koji programski odgovara 

gradivu završnog ispita preddiplomskog studija Gitara. 

a) J. S. Bach: Dva stavka iz suita, sonata ili partita za lutnju ili violinu solo. 

b) Četverostavačna sonata 

c) Dvije koncertne etide različitih stilskih razdoblja 

d) Skladba po slobodnom izboru virtuoznog karaktera 

Maksimalan broj bodova: 800 

2. Ocjene na preddiplomskom studiju –  

200 bodova.  
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Diplomski sveučilišni studij Teorija muzike  

Razredbeni postupak održat će se 22. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Bodovi: ukupno 1000, razredbeni prag nosi 700 bodova. 

1. Harmonija (200) 

2. Harmonija na klaviru (200) 

3. Polifonija (200) 

4. Esej (300) 

5. Poznavanje instrumenata (100) 

 

Razgovor s kandidatima služi da bi se utvrdio interes, zrelost i osobnost kandidata, te u svrhu 

njihove vlastite verbalne prezentacije. Ne donosi bodove. 

Harmonija, Harmonija na klaviru i Polifonija su eliminacijski elementi ocjenjivanja, ukoliko 

kandidat ima manje od 40 bodova. 

U slučaju kandidata s obećavajućim potencijalom ali s položenim razmjerno niskim bodovnim 

pragom bodova, Povjerenstvo može zahtijevati dodatno polaganje razlikovnih predmeta. 

 

Diplomski sveučilišni studij Kompozicija  

Razredbeni postupak održat će se 22. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Bodovi: ukupno 1000, razredbeni prag nosi 700 bodova. 

1. Harmonija 150 

2. Polifonija 150 

3. Harmonija na klaviru 150 

4. Poznavanje instrumenata 150 

5. Kompozicija (prezentacija vlastitih skladbi) 400 

 

Razgovor s kandidatima služi da bi se utvrdio interes, zrelost i osobnost kandidata, te u svrhu 

njihove vlastite verbalne prezentacije. Ne donosi bodove. 

Harmonija, Harmonija na klaviru i Polifonija su eliminacijski elementi ocjenjivanja, ukoliko 

kandidat ima manje od 50 bodova na jednom predmetu. 

Skladbe kandidata trebaju biti iz područja klasične glazbe i suvremenog izričaja. Kandidat treba 

ostvariti minimalno 200 bodova. 

U slučaju kandidata s obećavajućim potencijalom, ali s položenim razmjerno niskim bodovnim 

pragom bodova, Povjerenstvo može zahtijevati dodatno polaganje razlikovnih predmeta. 

 

4. Rang liste  

Nakon provedbe razredbenog postupka, Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima i 

utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

5. Upisi  

Upis kandidata za diplomske sveučilišne studije Tamburaško umijeće; Klavir; Gitarska 

pedagogija; Teorija muzike i Kompozicija provodit će se 30. rujna 2021. godine. 
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Pravo upisa na redoviti ili izvanredni sveučilišni studij stječu kandidati prema postignutom 

mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog 

postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su stekli pravo 

na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. Kandidati koji su stekli 

pravo upisa mogu se upisati u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Tamburaško umijeće,  

Klavir, Gitarska pedagogija, Teorija muzike i Kompozicija na Akademiji za umjetnost i kulturu 

u Osijeku samo u tekućoj akademskoj godini.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K. P. Svačića 1f ili na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

 

ODSJEK ZA VIZUALNE I MEDIJSKE UMJETNOSTI  

• Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura  

• Diplomski sveučilišni studij Ilustracija  

• Diplomski sveučilišni studij Vizualna umjetnost  

• Diplomski sveučilišni studij Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti  

 

 

Diplomski sveučilišni studij Likovna kultura  

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski sveučilišni studij Likovne kulture i pravo pristupa 

razredbenom postupku imaju osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem 

Likovne kulture Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim 

istovjetnim ili srodnim preddiplomskim sveučilišnim studijem drugih visokoškolskih ustanova 

u Hrvatskoj ili inozemstvu. Svi kandidati obavezno pristupaju razredbenom postupku. Pravo 

upisa na diplomski sveučilišni studij Likovne kulture imaju osobe sa završenim 

preddiplomskim studijem i položenim razredbenim postupkom.  

Kandidatima se omogućuje izbor upisa na redoviti ili izvanredni studij.  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 24. rujna 2021. Prijave za razredbeni postupak 

kandidati mogu preuzeti s mrežne stranice Akademije ili osobno u Uredu za studente na 

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje se i predaju zajedno s mapama radova. 

 

Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, kandidati prilažu:  

• životopis,  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  
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• pismo motivacije (1-3 kartice)  

• svjedodžbu (uvjerenje) ili diplomu završenog prethodnog studija,  

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija  

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (za kandidate 

koji nisu studirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku)  

• mapu radova  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro-

račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj IBAN HR 

7323600001102689236, s naznakom “za razredbeni postupak”.  

3. Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak održat će se 27. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. Izbor kandidata za upis na Akademiju obavlja 

se putem razredbenog postupka, koji polažu svi kandidati.  

Razredbeni postupak obuhvaća:  

1. Razlikovni postupak  

Pismeni ispit iz povijesti umjetnosti polažu kandidati sa srodnih preddiplomskih studija 

koji tijekom preddiplomskog studija nisu imali nastavu iz povijesti umjetnosti ili je 

nastava povijesti umjetnosti bila opsegom manja nego na preddiplomskom 

sveučilišnom studiju likovne kulture na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a 

što se utvrđuje uvidom u prijepis ocjena kandidata.  

Ispit je eliminatoran i ne ulazi u ukupan zbroj bodova.  

2. Pregled mape radova i pismo motivacije  

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova 

ispitno povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan na diplomski 

sveučilišni studij Likovne kulture. 

Mapa radova može se predati u slijedećem obliku:  

• U tvrdim koricama; radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata (originalni 

crteži, grafike i fotografije; fotografske reprodukcije: radovi rađeni slikarskim 

tehnikama, kiparski radovi); ili u digitalnom obliku (CD-Rom, DVD – fotografske 

reprodukcije radova, radovi s područja videa, filma, multimedije i dizajna). U mapi 

radova ne smije biti manje od 30 niti više od 50 radova.  

• Na mapu je obavezno upisati ime i prezime kandidata.  

• Mapa nosi maksimalno 800 bodova.  

3. Razgovor s kandidatima  

Ispitno povjerenstvo obavit će informativni razgovor sa svim kandidatima čije su mape 

radova prethodno pozitivno ocijenjene u svrhu utvrđivanja interesa, zrelosti i osobnosti 

kandidata, te u svrhu njihove vlastite verbalne prezentacije priloženih radova. Razgovor s 

kandidatima nosi maksimalno 200 bodova.  

Razredbeni prag iznosi 500 bodova.  

4. Rang liste  

Nakon provedbe razredbenog postupka, Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima i 

utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

5. Upisi  
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Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati koji su prešli 

razredbeni prag na razredbenom postupku. Upisi se provode nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K. P. Svačića 1f ili na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

Diplomski sveučilišni studij Ilustracija  

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski sveučilišni studij Ilustracija i pravo pristupa razredbenom 

postupku imaju osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem Likovne kulture na 

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim istovjetnim ili 

srodnim preddiplomskim sveučilišnim studijem drugih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj ili 

inozemstvu, kao i osobe kojima je preostalo najviše 20 ECTS bodova do završetka 

preddiplomskog studija. Svi kandidati obavezno pristupaju razredbenom postupku. Pravo upisa 

na diplomski sveučilišni studij Ilustracija imaju osobe sa završenim preddiplomskim studijem 

i položenim razredbenim postupkom. Studij traje dvije godine (četiri semestra), pri čemu je 

student obavezan prikupiti minimalno 120 ECTS bodova, osim u slučaju kada se taj broj bodova 

nužno uvećava za broj bodova koji nose kolegiji propisani odlukom o obaveznom polaganju 

razlikovnih ispita. Kandidatima se omogućuje izbor upisa na redoviti ili izvanredni studij.  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 22. rujna 2021. Prijave za razredbeni postupak 

kandidati mogu preuzeti s mrežne stranice Akademije ili osobno u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje se i predaju zajedno s mapama radova. 

Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, kandidati prilažu:  

• životopis,  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• pismo motivacije (1-3 kartice)  

• svjedodžbu (uvjerenje) ili diplomu završenog prethodnog studija,  

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija  

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (za kandidate 

koji nisu studirali na Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku)  

• mapu radova  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro-

račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj: IBAN HR 

7323600001102689236, s naznakom “za razredbeni postupak”.  

http://www.uaos.unios.hr/
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3. Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak održat će se 23. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Razredbeni postupak obuhvaća:  

1. Pregled mape radova  

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova ispitno 

povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan na diplomski studij Ilustracije. 

Mapa radova može se predati u sljedećem obliku: U tvrdim koricama; radovi u rasponu od 

najmanje A4, a najviše B1 formata (originalni crteži, grafike, slike, digitalne grafike) te u 

digitalnom obliku (CD-Rom, DVD). U mapi se mogu priložiti radovi rađeni prema 

promatranju i po imaginaciji. Poželjno je da radovi budu ilustrativnog karaktera te se, 

također, mogu priložiti originalne ilustracije rađene prema literarnom predlošku, stripovi te 

radovi srodni svim oblicima grafičkog pripovijedanja. U mapi radova ne smije biti manje 

od 30 niti više od 50 radova. Na mapu je obavezno upisati ime i prezime kandidata. Mapa 

nosi maksimalno 800 bodova. 

2. Razgovor s kandidatima  

Ispitno povjerenstvo obavit će informativni razgovor sa svim kandidatima čije su mape 

radova prethodno pozitivno ocijenjene u svrhu utvrđivanja interesa, zrelosti i osobnosti 

kandidata, te u svrhu njihove vlastite verbalne prezentacije priloženih radova.  

Razgovor s kandidatima nosi maksimalno 200 bodova.  

Razredbeni prag iznosi 500 bodova.  

3. Razlikovni ispit  

Ukoliko kandidat nije završio preddiplomski sveučilišni studij likovne kulture na Akademiji za 

umjetnost i kulturu u Osijeku, povjerenstvo može procijeniti na osnovu prijepisa ocijene, mape 

radova i motivacijskog razgovora da kandidatu nedostaju neke uvodne kompetencije za 

određene predmete koji su propisani studijskim programom diplomskog sveučilišnog studija 

Ilustracija. Povjerenstvo će izdati odluku kojom kandidat obavezuje da kroz određeni period 

savlada te nedostajuće kompetencije kroz sadržaj izbornih predmeta ponuđenih na samom 

studiju, a koji će se bodovati izvan obaveznih 120 ECTS-a tijekom predviđenog trajanja studija. 

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili namrežnoj stranici: 

http://www.uaos.unios.hr/ 

 

4. Rang liste  

Nakon provedbe razredbenog postupka, Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima i 

utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na http://www.uaos.unios.hr/ 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati koji su prešli 

razredbeni prag na razredbenom postupku. Upisi se provode nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

6. Obavijesti  
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Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K. P. Svačića 1f ili na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

Diplomski sveučilišni studij Vizualna umjetnost  

1. Uvjeti upisa  

Pravo upisa na studij ostvaruju studenti koji su završili sveučilišni preddiplomski studij Likovna 

kultura Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim 

istovjetnim ili srodnim sveučilišnim preddiplomskim studijem drugih visokoškolskih ustanova 

u Hrvatskoj (Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Umjetnička akademija 

Sveučilišta u Splitu, Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonski 

fakultet, Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Učiteljski fakultet i sl.) ili 

inozemstvu. Svi kandidati obavezno pristupaju razredbenom postupku. Kriteriji na temelju 

kojih se odabiru kandidati za upis na diplomski studij je utvrđen prosjek ocjena tijekom 

preddiplomskog studija i razredbeni postupak u skladu sa studijskim programom. Razredbeni 

postupak obuhvaća vrjednovanje uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom 

obrazovanju. Pravo upisa u I. godinu diplomskog studija kandidat stječe na temelju ostvarenih 

bodova na rang-listi u okviru upisne kvote. Osobe koje nemaju završen odgovarajući 

preddiplomski studij već neki drugi preddiplomski studij ili diplomski studij, mogu upisati 

diplomski studij uz polaganje razlikovnih ispita u skladu s Odlukom nadležnih tijela Akademije 

za umjetnost i kulturu u Osijeku. 

Osobe koje su završile stručni studij mogu upisati diplomski studij uz uvjet polaganja 

razlikovnih ispita. 

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 20. rujna 2021. Prijave za razredbeni postupak 

kandidati mogu preuzeti s mrežne stranice Akademije ili osobno u Uredu za studente na 

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje se i predaju zajedno s mapama radova. Uz 

prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, kandidati prilažu: 

• životopis,  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat/ica koji / koja nije 

državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (ne stariji od šest mjeseci); rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), 

strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države  

• pismo motivacije (1-3 kartice)  

• svjedodžbu (uvjerenje) ili diplomu završenog prethodnog studija, ili potvrdu o 

preostalim ECTS bodovima do  završetka studija 

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija 

• prosjek ocjena, 

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (za kandidate 

koji nisu studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku)  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro-

račun Akademije za umjetnost i kulturu  u Osijeku, broj IBAN HR 

7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak”.  

 

3. Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak održat će se 21. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 



28 

 

Izbor kandidata za upis na Akademiju obavlja se putem razredbenog postupka, koji polažu svi 

kandidati. Razredbeni postupak obuhvaća:  

1. Razlikovni ispit  

Ukoliko kandidat nije završio preddiplomski sveučilišni studij likovne kulture na 

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, povjerenstvo može procijeniti na osnovu 

prijepisa ocijene, mape radova i motivacijskog razgovora nedostaju li kandidatu neke 

uvodne kompetencije za određene predmete koji su propisani studijskim programom 

diplomskog sveučilišnog studija Vizualna umjetnost. Povjerenstvo će izdati odluku 

kojom se kandidat obavezuje da će kroz određeni period svladati nedostajuće 

kompetencije. Detaljnije informacije o razredbenom ispitu kandidati mogu dobiti u 

Uredu za studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili 

namrežnoj stranici: http://www.uaos.unios.hr/   

2. Pregled mape radova  

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova 

ispitno povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan/a na diplomski studij 

Vizualne umjetnosti. 

Mapa radova može se predati u slijedećem obliku: 

U tvrdim koricama; radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata (originalni 

crteži, grafike , slike, digitalne grafike, fotografije) te u digitalnom obliku (CD-Rom, 

DVD). U mapi se prilažu  radovi rađeni prema promatranju i po imaginaciji. U mapi 

radova ne smije biti manje od 30 niti više od 50 radova. Na mapu je obavezno upisati 

ime i prezime kandidata. 

Mapa nosi maksimalno 700 bodova. 

3. Razgovor s kandidatima  

Ispitno povjerenstvo obavit će informativni razgovor sa svim kandidatima čije su mape 

radova prethodno pozitivno ocijenjene u svrhu utvrđivanja interesa, zrelosti i osobnosti 

kandidata, te u svrhu njihove vlastite verbalne prezentacije priloženih radova. 

Razgovor s kandidatima nosi maksimalno 300 bodova. 

Razredbeni prag iznosi 500 bodova.  

 

4. Rang liste  

Nakon provedbe razredbenog postupka, Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima i 

utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati koji su prešli 

razredbeni prag na razredbenom postupku. Upisi se provode nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka.  

Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo 

na upis.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K. P. Svačića 1f ili na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

 

Diplomski sveučilišni studij Vizualni studiji, kritika i teorija umjetnosti  

1. Uvjeti upisa  

http://www.uaos.unios.hr/
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Pravo upisa na studij imaju sve osobe sa završenim preddiplomskim studijem, tj. sa stečenih 

minimalno 180 ECTS-a tijekom prethodnog školovanja. Uvjet upisa na studij je položen kolegij 

Estetika i kultura slike s Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku ili srodan vizualno-

kulturalni kolegij s drugog fakulteta (Povijest umjetnosti, Uvod u filmologiju, Estetika i sl.). 

Studentima koji nemaju položen taj ili srodan kolegij bit će omogućeno pohađanje i polaganje 

kolegija Estetika i kultura slike tijekom prvog semestra diplomskog studija. 

 

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 17. rujna 2021. Prijave za razredbeni postupak 

kandidati mogu preuzeti s mrežne stranice Akademije ili osobno u Uredu za studente na 

Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, gdje se i predaju zajedno s mapama radova. Uz 

prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, kandidati prilažu: 

• životopis,  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat/ica koji / koja nije 

državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (ne stariji od šest mjeseci); rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), 

strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države  

• pismo motivacije (1-3 kartice)  

• svjedodžbu (uvjerenje) ili diplomu završenog prethodnog studija, ili potvrdu o 

preostalim ECTS bodovima do  završetka studija 

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija 

• prosjek ocjena, 

• dopunsku ispravu o studiju ili prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (za kandidate 

koji nisu studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku)  

• dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro-

račun Akademije za umjetnost i kulturu  u Osijeku, broj IBAN HR 

7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak”.  

 

3. Razredbeni postupak  

Razredbeni psotupak održat će se 20. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu. 

Izbor kandidata za upis na Akademiju obavlja se putem razredbenog postupka, koji polažu svi 

kandidati. Razredbena komisija, sastavljena od tri člana, ocjenjivat će aspekte kandidatove 

pripremljenosti i motiviranosti prema ovoj bodovnoj tablici:  

1. razgovor s kandidatom tijekom kojeg će se ocjenjivati opća kultura iz područja 

vizualnosti i sposobnost kritičkog razmišljanja i sagledavanja općih problema u 

suvremenoj vizualnoj kulturi i umjetnosti - 200 bodova 

2. Sposobnost kritičkog sagledavanja kulture – 200 bodova  

3. Sposobnost kritičkog sagledavanja umjetnosti – 200 bodova 

4. Retoričke sposobnosti kandidata – 200 bodova 

5. Motiviranost za studij – 200 bodova 

Kako bi prešao razredbeni prag kandidat mora biti ocijenjen s minimalno 500 bodova, od 

mogućih 1000. 

 

4. Rang liste  
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Nakon provedbe razredbenog postupka, Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima 

ispita i utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj ploči i na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

6. Upisi  

Pravo upisa stječu kandidati koji su prešli razredbeni prag na razredbenom postupku. Upisi se 

provode nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 

razredbenog postupka. Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom 

rasporedu, gube pravo na upis.  

 

 

7. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K. P. Svačića 1f ili na http://www.uaos.unios.hr/ 

 

ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST  

• Diplomski sveučilišni studij Gluma jednopredmetni/dvopredmetni 

• Diplomski sveučilišni studij Lutkarska animacija jednopredmetni/dvopredmetni 

• Diplomski sveučilišni studij Lutkarska režija jednopredmetni/dvopredmetni 

• Diplomski sveučilišni studij Neverbalni teatar jednopredmetni/dvopredmetni 

 

Diplomski sveučilišni studij Gluma jednopredmetni/dvopredmetni 

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski studij na Akademije za umjetnost i kulturu imaju 

kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja kazališne 

umjetnosti sa najmanje 180 ECTS ostvarenih bodova, ili dodiplomski četverogodišnji studij iz 

područja kazališne umjetnosti.* (*Studenti završenih sveučilišnih studijskih programa iz drugih 

područja, osim kazališne umjetnosti, ali istovjetne gore navedene akademske razine, a koji 

imaju višegodišnju kazališnu praksu također mogu pristupiti razredbenom postupku).  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 21. rujna 2021. godine. Prijave za razredbeni 

postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a predaju se u 

prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. Uz prijave 

kandidati prilažu:  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis  

• svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  

• prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale  
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• preporuku profesora ili preporuku kompetentne osobe (samo za studente koji nisu 

studirali na Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku ili Umjetničkoj akademiji u 

Osijeku)  

• pismo motivacije u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski studij 

(maksimalno dvije kartice teksta)  

• ostale, natječajem propisane popise pročitane, pripremljene i pogledane literature iz 

područja kazališne umjetnosti. 

Uz prijavu, kandidati prilažu i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 

kn, a koji se uplaćuje na žiro-račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj: IBAN 

HR 7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak“.  

 

3. Razredbeni postupak:  

Razredbeni postupak održat će se 23. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Gluma obavlja se putem razredbenog 

postupka, koji polažu svi kandidati.  

Razredbeni postupak obuhvaća: provjeru motivacije, talenta i vještine :  

1. kandidat je dužan pripremiti samostalni glumački nastup s najmanje dva monologa iz 

dramskog opusa: 

a.) H. Ibsena, A. P. Čehova, M. Krleže  

b.) svjetske dramske literature 20. i 21.stoljeća  

u trajanju od 15-20 minuta. 

2. kandidat je dužan napisati: a.) osvrt/analizu jedne predstave (u aspektu glume i jedne 

uloge) b.) osvrt/esej o jednom dramskom djelu iz opusa navedenih autora  

3. ispitno povjerenstvo ocjenjuje opći dojam kandidata  

4. uz dokumente priložiti : životopis; popis dramskih djela( iz opisa Krleže, Ibsena, 

Čehova) iz kojih je uobličen samostalan glumački nastup; popis odgledanih dramskih 

predstava u protekloj akademskoj godini  

 

4. Rang liste  

Rang lista se utvrđuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom postupku.  

 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati prema 

postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na mrežnoj stranici: 

http://www.uaos.unios.hr/ 
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Diplomski sveučilišni studij Lutkarska animacija jednopredmetni/dvopredmetni 

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski studij na Akademije za umjetnost i kulturu imaju 

kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja kazališne 

umjetnosti sa najmanje 180 ECTS ostvarenih bodova, ili dodiplomski četverogodišnji studij iz 

područja kazališne umjetnosti.* (*Studenti završenih sveučilišnih studijskih programa iz drugih 

područja, osim kazališne umjetnosti, ali istovjetne gore navedene akademske razine,a koji imaju 

višegodišnju kazališnu praksu također mogu pristupiti razredbenom postupku).  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 22. rujna 2021. godine. Prijave za razredbeni 

postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a predaju se u 

prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. Uz prijave 

kandidati prilažu:  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis  

• svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  

• prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale  

• preporuku kompetentne osobe iz lutkarske struke (samo za studente koji nisu studirali 

na Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku)  

• pismo motivacije u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski studij 

(maksimalno dvije kartice teksta)  

• ostale, natječajem propisane popise pročitane, pripremljene i pogledane literature iz 

područja kazališne i lutkarske umjetnosti  

Uz prijavu, kandidati prilažu i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 

kn, a koji se uplaćuje na žiro-račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj: IBAN 

HR 7323600001102689236, s naznakom "za razredbeni postupak".  

 

3. Razredbeni postupak:  

Razredbeni postupak održat će se 24. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Lutkarske animacije obavlja se putem 

razredbenog postupka, koji polažu svi kandidati. Razredbeni postupak obuhvaća :  

1.   dvije etide s lutkom odnosno lutkama:  

• jedna etidu na odabrane stihove u trajanju 5-10 minuta ( lutka ne izgovara stihove, nego 

su stihovi poslužili kao inspiracija, daju temu , stvaraju situaciju ; mogu se čuti iz offa 

uživo ili biti snimljeni)  
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• jednu etidu po motivima iz Don Juana, Fausta ili Hamleta, po izboru, u trajanju 10- 15 

minuta (u etidama kandidat mora pokazati vladanje barem jednom lutkarskom tehnikom 

: ručna lutka , marioneta itd.; etide mogu biti u dijaloškoj formi ili uz glazbu; za 

izvođenje etida kandidat sam osigurava lutke , rekvizit i izvor glazbe/zvuka  

2. pismeni zadatak: napisati osvrt na jednu lutkarsku predstavu s naglaskom na analizu 

animacije ( dvije kartice teksta) 

3. ispitno povjerenstvo ocjenjuje opći dojam kandidata  

 

4. Rang liste  

Rang lista se utvrđuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom postupku.  

 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati prema 

postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na mrežnoj stranici: 

http://www.uaos.unios.hr/ 

 

Diplomski sveučilišni studij Lutkarska režija jednopredmetni/dvopredmetni 

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski studij na Akademije za umjetnost i kulturu imaju 

kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja kazališne 

umjetnosti sa najmanje 180 ECTS ostvarenih bodova, ili dodiplomski četverogodišnji studij iz 

područja kazališne umjetnosti.* (*Studenti završenih sveučilišnih studijskih programa iz drugih 

područja , osum kazališne umjetnosti, ali istovjetne gore navedene akademske razine,a koji 

imaju višegodišnju kazališnu praksu također mogu pristupiti razredbenom postupku).  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 24. rujna 2021. godine. Prijave za razredbeni 

postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a predaju se u 

prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. Uz prijave 

kandidati prilažu:  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis s posebnim osvrtom na dosadašnji interes za kazalište lutakate posebno za 

lutkarsku režiju  



34 

 

• svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  

• prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale s prosjekom ocjena  

• preporuku profesora ili kompetentne osobe iz područja lutkarstva (samo za studente koji 

nisu studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku)  

• pismo motivacije u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski studij 

(maksimalno dvije kartice teksta)  

• ostale, natječajem propisane popise pročitane, pripremljene i pogledane literature iz 

područja kazališne i lutkarske umjetnosti 

 

Uz prijavu, kandidati prilažu i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 

kn, a koji se uplaćuje na žiro-račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj: IBAN 

HR 7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak“.  

 

3. Razredbeni postupak:  

Razredbeni postupak održat će se 27. i 28. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se 

objaviti na oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Lutkarske režije obavlja se putem 

razredbenog postupka, koji polažu svi kandidati.  

Razredbeni postupak obuhvaća:  

1. redateljska i dramaturška analiza dramskog djela za lutkarsku prikazbu:  

pripremiti redateljsku i dramaturšku analizu dramskog djela( klasici); priložiti maketu 

scenografskog/vizualnog rješenja; jednu lutku/predmet/materijal kao ideju za likove; 

priložiti pismenu eksplikaciju koncepta i usmeno ju obraniti pred povjerenstvom;  

- vezano uz odabrano djelo kandidat je dužan znati/priložiti: poznavanje dramske 

literature, poznavanje stručne literature, priprema kazališne produkcije, eksplikacija 

dramaturške strukture djela, eksplikacija redateljskih postupaka i analize, eksplikacija 

rješenja scenskog (vizualnog identiteta) djela, eksplikacije za lutkarsko kazalište 

(opravdanje), eksplikacija kostimografskog rješenja, eksplikacija glazbene podrške, 

eksplikacija glumačke podjele.  

2. kandidat praktično postavlja na scenu jednu odabranu scenu (10-15 minuta) iz djela 

za kojeg je radio dramaturško/redateljsku analizu; scene mogu biti u dijaloškoj formi 

i/ili uz glazbu; za izvođenje etida kandidat sam osigurava lutke, rekvizit i izbor 

glazbe/zvuka.  

3. napisati seminarski rad na jednu lutkarsku predstavu s posebnim naglaskom na 

analizu lutkarske režije ( 2 kartice teksta).  

4. ispitno povjerenstvo ocjenjuje opći dojam kandidat.  

 

4. Rang liste  

Rang lista se utvrđuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom postupku.  

 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati prema 

postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata 



35 

 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i popis preporučene literature kandidati mogu 

dobiti u Uredu za studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na 

mrežnoj stranici: http://www.uaos.unios.hr/ 

 

Diplomski sveučilišni studij Neverbalni teatar jednopredmetni/dvopredmetni 

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomski studij na Akademije za umjetnost i kulturu imaju 

kandidati koji su završili odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij iz područja kazališne 

umjetnosti sa najmanje 180 ECTS ostvarenih bodova, ili dodiplomski četverogodišnji studij iz 

područja kazališne umjetnosti.* (*ako kandidat nije završio nižu razinu studija iz umjetničkog 

područja –izvedbenih umjetnosti, mora uz završenost nekog drugog preddiplomskog ili 

dodiplomskog studija priložiti dokumentaciju: programi , snimke , osvrt... o relevantnom 

umjetničkom djelovanju iz područja izvedbenih umjetnosti).  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se do 17. rujna 2021. godine. Prijave za razredbeni 

postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, a predaju se u 

prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. Uz prijave 

kandidati prilažu:  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• životopis  

• svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  

• prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale  

• pismo motivacije u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski studij 

(maksimalno dvije kartice teksta)  

• za kandidate koji nisu studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu dokumentacija 

(programi, snimke osvrt...) o ispitnim produkcijama vezanim za izvedbene umjetnosti 

odnosno o relevantnom umjetničkom djelovanju iz područja izvedbenih umjetnosti. 

Uz prijavu, kandidati prilažu i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 

300,00 kn, a koji se uplaćuje na žiro-račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, 

broj: IBAN HR 7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak“.  

 

3. Razredbeni postupak:  

Razredbeni postupak održat će se 21. rujna 2021. godine prema rasporedu koji će se objaviti na 

oglasnoj ploči Akademije za umjetnost i kulturu.  

http://www.uaos.unios.hr/
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Izbor kandidata za upis na diplomski sveučilišni studij Neverbalni teatar obavlja se putem 

razredbenog postupka, koji polažu svi kandidati.  

Razredbeni postupak obuhvaća dvije kraće autorske etide (5-10 minuta):  

• jednu fizički zahtjevnu etidu u smislu vještine i logike tijela  

• jednu etidu tematski i sadržajno povezanu uz neki poetski, dramski, glazbeni ili likovni 

(ili kombinirani) sadržaj ili predložak.  

• sudjelovanje u vođenoj improvizaciji  

• motivacijski razgovor  

 

4. Rang liste  

Rang lista se utvrđuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom postupku.  

 

5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati prema 

postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i popis preporučene literature kandidati mogu 

dobiti u Uredu za studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na 

mrežnoj stranici: http://www.uaos.unios.hr/ 

 

 

ODSJEK ZA KREATIVNE TEHNOLOGIJE  

• Diplomski sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju 

jednopredmetni/dvopredmetni  

• Diplomski sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i multimediju 

jednopredmetni/dvopredmetni  

• Diplomski sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju 

jednopredmetni/dvopredmetni  

  

Diplomske sveučilišne studije Lutka za kazalište, film i multimediju, Kostimografija za 

kazalište, film i multimediju te Scenografija za kazalište, film i multimediju moguće je upisati 

kao jednopredmetne ili kao dvopredmetne studije u kombinacijama  

o Scenografija za kazalište, film i multimediju - Kostimografija za kazalište, film 

i multimediju  

o Scenografija za kazalište, film i multimediju - Lutka za kazalište, film i 

multimediju  

o Kostimografija za kazalište, film i multimediju - Lutka za kazalište, film i 

multimediju.  

Redoviti / izvanredni studij i školarine  

Kandidatima se omogućuje izbor upisa na redoviti ili izvanredni studij. 

Studenti koji po prvi puta upisuju diplomski studij ne podliježu plaćanju studija. 
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Studenti koji su već́ ́́ prethodno pohađali neki diplomski studij, kao i studenti koji žele upisati 

izvanredni studij, plaćaju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn za akademsku godinu.  

 

1. Uvjeti upisa  

Pravo prijave na natječaj za diplomske sveučilišne studije Odsjeka za kreativne tehnologije i 

pravo pristupa razredbenom postupku imaju osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim 

studijem Kazališno oblikovanje i Dizajn za kazalište film i televiziju na Akademiji za umjetnost 

i kulturu u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim istovjetnim ili srodnim sveučilišnim 

preddiplomskim studijem drugih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (ili inozemstvu), kao i 

osobe kojima je preostalo najviše 20 ECTS bodova do završetka preddiplomskog studija. Svi 

kandidati obavezno pristupaju razredbenom postupku. Pravo upisa na diplomske sveučilišne 

studije Kostimografija, Scenografija te Lutka za kazalište, film i multimediju imaju osobe sa 

završenim preddiplomskim studijem i položenim razredbenim postupkom.  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  

Prijave za razredbeni postupak primaju se kako slijedi:  

• Diplomski sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i multimediju do 22. rujna 

2021.  

• Diplomski sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju do 22. rujna 2021.  

• Diplomski sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju do 22. rujna 

2021.  

Prijave za razredbeni postupak kandidati podižu na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, 

a predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. 

Uz prijave kandidati prilažu:  

• životopis,  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• uvjerenje ili diplomu završenog prethodnog studija, ili potvrdu o preostalim ECTS 

bodovima do završetka studija,  

• kandidati koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti studija,  

• prosjek ocjena,  

• prijepis ocjena (za kandidate koji nisu studirali na Akademiji za umjetnost i kulturu u 

Osijeku),  

Uz prijavu, kandidati prilažu i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 

kn, a koji se uplaćuje na žiro-račun Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, broj: IBAN 

HR 7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak“.  

 

3. Razredbeni postupak:  

Razredbeni postupci provodit će se kako slijedi:  
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• Diplomski sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i multimediju 24. rujna 

2021.  

• Diplomski sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju 24. rujna 2021.  

• Diplomski sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju 25. rujna 

2021. 

Izbor kandidata za upis obavlja se putem razredbenog postupka, koji polažu svi kandidati. 

Razredbeni postupak za svaki pojedini studij obuhvaća: 

 

1. Mapa radova / Lutka za kazalište, film i multimediju 

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova 

ispitno povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan na diplomski 

sveučilišni studij Lutka za kazalište, film i multimediju.  

Mapa radova može se predati u slijedećem obliku: u tvrdim koricama;  

-  radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata koji predstavljaju autorska 

likovna rješenja i skice lutaka i lutkarskih scenografija, tehničke izvedbene nacrte 

(crtane rukom ili računalno generirane)  

-  fotografije ili video zapisi realiziranih lutaka i lutkarskih scenografija (s naznakom 

jesu li samostalno izrađeni ili u radionicama) u tiskanom ili digitalnom obliku (CD-

Rom, DVD).  

U mapi se mogu priložiti i radovi iz drugih područja primijenjene umjetnosti ili radovi 

rađeni prema promatranju i po imaginaciji. Najmanje 70% priloženih radova treba biti 

s područja oblikovanja i tehnologije lutaka. Minimalno 50 % radova mora biti nacrtano 

rukom. 

Uz svaku skicu ili fotografiju potrebno je naznačiti prema kojem je dramaturškom 

predlošku rađena ili je rađena na osnovi izvornog autorskog teksta, te rad popratiti 

izjavom/objašnjenjem vlastitih oblikovnih odluka i rješenja. U mapi radova ne smije 

biti manje od 30 niti više od 50 radova. Na mapi je obavezno jasno istaknuti ime i 

prezime kandidata.  

Mapa nosi maksimalno 800 bodova.  

 

2. Mapa radova / Kostimografija za kazalište, film i multimediju 

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova 

ispitno povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan na diplomski 

sveučilišni studij Kostimografija za kazalište, film i multimediju. 

Mapa radova može se predati u slijedećem obliku: u tvrdim koricama;  

-  radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata koji predstavljaju originalne 

kostimografske skice (idejne i tehničke), crtane rukom ili računalno generirane  

-  konceptualne prezentacijske mape ili digitalne ppt prezentacije  

-  fotografije ili video zapisi realiziranih kostima (s naznakom jesu li samostalno 

izrađeni ili u radionicama) u tiskanom ili digitalnom obliku (CD-Rom, DVD).  

U mapi se mogu priložiti i radovi iz drugih područja primijenjene umjetnosti ili radovi 

rađeni prema promatranju i po imaginaciji. Najmanje 70% priloženih radova treba biti 

s područja kostimografije. Uz svaku skicu, prezentaciju ili fotografiju potrebno je 

naznačiti prema kojem ste dramaturškom predlošku radili ili ako je riječ o izvornoj, te 
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rad popratiti izjavom/objašnjenjem (artist statement). U mapi radova ne smije biti manje 

od 30 niti više od 50 radova. Na mapu je obavezno upisati ime i prezime kandidata.  

Mapa nosi maksimalno 800 bodova.  

 

3. Mapa radova / Scenografija za kazalište, film i multimediju 

Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog postupka. Kandidat čiju mapu radova 

ispitno povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan na diplomski 

sveučilišni studij Scenografija za kazalište, film i multimediju. 

Mapa radova može se predati u slijedećem obliku: u tvrdim koricama;  

-  radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata koji predstavljaju izvorna 

likovna rješenja (scenografske idejne skice), tehnička izvedbena rješenja i nacrte (crtane 

rukom ili računalno generirane)  

-  radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata koji predstavljaju originalne 

skice krupne i sitne rekvizite (idejne i tehničke), crtane rukom ili računalno generirane  

-  fotografije samostalno izrađenih maketa scenografije  

-  fotografije ili video zapisi realiziranih scenografija ili elemenata scenskog dekora (s 

naznakom jesu li samostalno izrađeni ili realizirani u radionicama) u tiskanom ili 

digitalnom obliku (CD-Rom, DVD).  

U mapi se mogu priložiti i radovi iz drugih područja primijenjene umjetnosti ili radovi 

rađeni prema promatranju i po imaginaciji. Najmanje 70% priloženih radova treba biti 

s područja scenografije. Uz svaku skicu, prezentaciju ili fotografiju potrebno je 

naznačiti prema kojem je dramaturškom predlošku rađena ili je rađena na osnovi 

izvornog autorskog teksta, te rad popratiti izjavom /objašnjenjem vlastitih oblikovnih 

odluka i rješenja. U mapi radova ne smije biti manje od 30 niti više od 50 radova. Na 

mapi je obavezno jasno istaknuti ime i prezime kandidata.  

Mapa nosi maksimalno 800 bodova.  

 

4. Razgovor s kandidatima  

Ispitno povjerenstvo obavit će informativni razgovor sa svim kandidatima čije su mape 

radova prethodno pozitivno ocijenjene u svrhu utvrđivanja interesa, motivacije, zrelosti 

i osobnosti kandidata, te u svrhu njihove vlastite verbalne prezentacije priloženih 

radova. Razgovor s kandidatima nosi maksimalno 200 bodova.  

 

Razredbeni prag iznosi 500 bodova, od mogućih 1000 bodova na ispitu, koji čine ukupan zbroj 

svih ispitnih elemenata (mapa: maksimalno 800; razgovor s kandidatima: maksimalno 200 

bodova).  

 

4. Rezultati razredbenog postupka  

Nakon provedbe razredbenog postupka Ispitno povjerenstvo donosi Odluku o rezultatima. 

Rezultati razredbenih postupaka objavljuju se na oglasnim pločama i mrežnim stranicama 

Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku http://www.uaos.unios.hr/ 

Žalbu na razredbeni postupak kandidat može podnijeti u pisanom obliku dekanu Akademije za 

umjetnost i kulturu, a u roku od 24 sata nakon objave konačnih rezultata razredbenog postupka. 

Odgovor na žalbu kandidat će dobiti u roku od 24 sata od zaprimanja žalbe.  
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5. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa stječu kandidati prema 

postignutom mjestu na konačnoj rang listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata 

razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandiadati koji su 

ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. Kandidati 

koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija samo u 

tekućoj akademskoj godini.  

 

6. Razlikovni ispiti  

Ukoliko kandidat nije završio preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje ili 

preddiplomski sveučilišni studij Dizajn za kazalište, film i televiziju Akademije za umjetnost i 

kulturu u Osijeku, povjerenstvo može procijeniti na osnovu prijepisa ocijene, mape radova i 

motivacijskog razgovora da kandidatu nedostaju neke uvodne kompetencije za određene 

predmete koji su propisani studijskim programom. Povjerenstvo će donijeti odluku kojom 

kandidata obavezuje da kroz određeni period savlada te nedostajuće kompetencije kroz sadržaj 

izbornih predmeta ponuđenih na samom studiju, a koji će se bodovati izvan obaveznih 120 

ECTS-a tijekom predviđenog trajanja studija.  

 

7. Obavijesti  

Detaljnije informacije o razredbenom postupku i popis preporučene literature kandidati mogu 

dobiti u Uredu za studente Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na 

mrežnoj stranici: http://www.uaos.unios.hr/ 

 

ODSJEK ZA KULTURU, MEDIJE I MENADŽMENT  

• Diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama  

jednopredmetni/dvopredmetni  

• Diplomski sveučilišni studij Mediji i odnosi s javnošću jednopredmetni/

 dvopredmetni  

 

1. Uvjeti upisa  

Diplomske sveučilišne studije moguće je upisati kao jednopredmetne ili kao dvopredmetne 

studije. Jednopredmetne ili dvopredmetne diplomske sveučilišne studije Menadžment u kulturi 

i kreativnim industrijama i Mediji i odnosi s javnošću mogu upisati:  

1. Sveučilišni prvostupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni 

studij Kulturologije; smjer: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo;  

2. Sveučilišni prvostupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz 

znanstvenog područja društvenih i humanističkih znanosti s nastavnim opterećenjem od 

najmanje 180 ECTS uz uvjet polaganja razlikovnih ispita;  

3. Prvostupnici koji su završili preddiplomski stručni studij iz znanstvenog područja 

društvenih i humanističkih znanosti s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

uz uvjet polaganja razlikovnih ispita;  

 

2. Prijave za razredbeni postupak  
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Prijave za razredbeni postupak za diplomske sveučilišne studije primaju se na Akademiji za 

umjetnost i kulturu u Osijeku u Uredu za studente, Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek, do 24. 

rujna 2021. godine putem Obrasca za prijavu razredbenog postupka koji se može dobiti u Uredu 

za studente za diplomske studije ili na mrežnoj stranici http://www.uaos.unios.hr/ 

 

Uz prijave kandidati prilažu:  

• Svjedodžba o završenom preddiplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju 

Kulturologije snajmanje 180 ECTS bodova  

• Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom 

studiju iz područja društvenih ili humanističkih znanosti sa 180 ECTS bodova  

• Uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju ili dopunska isprava o studiju  

• domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin 

Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

• rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti 

potvrdu o državljanstvu određene države  

• Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, uplaćenih na žiro- 

račun Akademija za umjetnost i kulturu u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1/F, 31 000 

Osijek, IBAN: HR7323600001102689236, s naznakom „za razredbeni postupak”.  

Detaljnije obavijesti o upisima kandidati mogu dobiti na Akademiji za umjetnost i kulturu u 

Uredu za studente, na adresi Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek ili na telefon 031 224 224; 031 

224 285; ili 031 224 288.  

 

3. Razredbeni postupak  

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje 

ocjene ispita tijekom preddiplomskog studija (zaokruženo na tri decimalna mjesta). 

Rang-liste se utvrđuju za jednopredmetne i dvopredmetne diplomske sveučilišne studije 

Menadžment u kulturi i kreativnim industrijama i Mediji i odnosi s javnošću.  

 

3. Rang liste  

Prvi na listi je kandidat s najvećom ukupnom srednjom ocjenom ispita tijekom preddiplomskog 

studija, a dalje slijedom ostali kandidati prema redoslijedu ostvarene ukupne srednje ocjene.  

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Menadžment u kulturi 

i kreativnim industrijama će se objaviti 28. rujna 2021. godine. Rang lista će biti objavljena na 

oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku.  

 

4. Upisi  

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine. Pravo upisa na redoviti ili izvanredni 

sveučilišni studij stječu kandidati prema postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se 

obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 

razredbenog postupka. Kandidati koji su stekli pravo na upis, a ne upišu se prema utvrđenom 

rasporedu, gube pravo na upis. Kandidati koji su stekli pravo upisa mogu se upisati u I. godinu 

diplomskog sveučilišnog studija samo u tekućoj akademskoj godini.  
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5. Razlikovni ispiti  

Ukoliko kandidat nije završio preddiplomski sveučilišni studij Kulturologije, smjer Kulturalni 

menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo povjerenstvo može procijeniti na osnovu 

prijepisa ocijene da kandidatu nedostaju neke uvodne kompetencije za određene predmete koji 

su propisani studijskim programom diplomskog sveučilišnog studija kojeg upisuje. 

Povjerenstvo će izdati odluku kojom kandidat obavezuje da kroz određeni period savlada te 

nedostajuće kompetencije, a koji će se bodovati izvan obaveznih 120 ECTS-a tijekom 

predviđenog trajanja studija.  

 

6. Obavijesti  

Detaljnije obavijesti o upisima kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Akademije za 

umjetnost i kulturu, na adresi Trg Sv. Trojstva 3 (2. kat), Osijek, na telefon 031 224 288 ili na 

mrežnoj stranici: http://www.uaos.unios.hr/ 

 

 

2. FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek, 

telefon: 031/554-800, telefaks: 031/554-853, www.fazos.hr; IBAN:HR172500001102019470 

 

Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek izvode se diplomski sveučilišni studiji u 

trajanju dvije godine: 

- Agroekonomika 

- Bilinogojstvo; smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, Oplemenjivanje 

bilja i sjemenarstvo i Zaštita bilja 

- Ekološka poljoprivreda 

- Mehanizacija                  

- Povrćarstvo i cvjećarstvo 

- Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo i Vinogradarstvo i vinarstvo) 

- Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i Specijalna 

Zootehnika 

- Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Digitalna poljoprivreda 

 

1. Uvjeti za upis 

 

Pravo prijave za upis na diplomske studije imaju osobe koji su završile: 

 

- odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja 

Biotehničkih znanosti,  

 

- neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, koji nisu 

iz područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom 

studija;  

 

- odgovarajući preddiplomski stručni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja: 

Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom studija;*  

 

http://www.fazos.hr/
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- odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij uz stjecanje 120 ECTS bodova, iz 

područja: Biotehničkih znanosti, uz ispunjavanje određenih razlikovnih obveza tijekom 

studija.* 

 

* ne vrijedi za Diplomski sveučilišni studij na engleskom jeziku Digitalna poljoprivreda  

 

2. Prijave za upis 

 

Prijave za upis primaju se od 14. rujna do 30. rujna (do 12:00 sati) 2021. godine.  

 

Prijave kandidata s dokumentima za razredbeni postupak se predaju ili šalju na adresu: Fakultet 

agrobiotehničkih znanosti Osijek, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek. 

 

Dokumenti za prijavu 

 

Za prijavu je potrebito priložiti slijedeće dokumente: 

- diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom, stručnom studiju ili specijalističkom 

diplomskom stručnom studiju,  

- potvrda o položenim ispitima na završenoj razlikovnoj godini (ako je primjenjivo), 

- prijepis ocjena sa studija ili Dopunsku ispravu o studiju (supplement), 

- domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

- rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o 

državljanstvu određene države 

- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn na račun Fakulteta 

IBAN: HR1725000091102019470 

- tiskanica za upis koja se može dobiti u Studentskoj službi u Osijeku ili preuzeti sa web 

stranica Fakulteta. 

 

3. Razredbeni postupak 

 

Razredbeni  postupak se temelji na: 

a) vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog 

studija, odnosno specijalističkog diplomskog stručnog studija (prosječna ocjena 

studija) i 

b) podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, 

Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek. 

 

Kandidat dobiva bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog sveučilišnog 

studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek kako slijedi: 

- kandidat koji je završio preddiplomski sveučilišni studij dobiva 50 bodova i 

- kandidat koji je završio stručni studij dobiva 35 bodova. 

Ukupni broj bodova kandidata predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa 

smjerovima preddiplomskog sveučilišnog studija Poljoprivrede, Fakulteta agrobiotehničkih 

znanosti Osijek za određeni diplomski studij i prosječne ocjene studija. Kandidati će biti 

rangirani na temelju ukupnog broja bodova. 
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Za prvostupnike neodgovarajućih preddiplomskih sveučilišnih studija, koji nisu iz područja 

Biotehničkih znanosti, Povjerenstvo za nastavu će definirati po prijavi kandidata mogućnost 

upisa uz obvezu razlikovnih ispita. Ukoliko mu se odobri upis, razliku ispita kandidat upisuje 

u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim nastavnim planom.  

 

Kandidati se prijavljuju za određeni diplomski studij.  

 

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij će se objaviti 30. 

rujna 2021. godine u 16:00 sati. 

 

4. Upisi   

 

Upisi kandidata provodit će se 1. i 4. listopada 2021. godine od 9:00 do 14:00 sati.  

 

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 4 i matični list koji će se 

dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime troškova upisa te 

uplatnicu o uplati školarine (izvanredni studij). 

Kandidat koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. 

 

Troškovi upisa i upisnih materijala uplaćuju se na IBAN Fakulteta u iznosu navedenom u 

općem dijelu natječaja.  

 

5. Obavijesti 

Za sve ostale obavijesti obratiti se Studentskoj službi Fakulteta agrobiotehničkih znanosti 

Osijek na telefon: 031/554-844 ili na adresu: Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek u vremenu od 

8:00 do 12:00 sati.  

 

 

3. FAKULTET ELEKTROTEHNIKE, RAČUNARSTVA I INFORMACIJSKIH 

TEHNOLOGIJA, Kneza Trpimira 2b, 31000 Osijek, telefon: 031/224-600; URL: 

www.ferit.unios.hr; IBAN: HR1923900011100016777 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek izvode se tri 

diplomska sveučilišna studija: 

- diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, 

- diplomski sveučilišni studij Računarstvo, 

- diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije. 

Diplomski studiji traju 2 godine i završetkom diplomskog studija stječe se  akademski naziv: 

magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike, računarstva odnosno automobilskog 

računarstva i komunikacija (kratica: mag. ing. el., mag. ing. comp. odnosno mag. ing. aut. 

comp. et comm.). 

 

Diplomske sveučilišne studije mogu upisati osobe koja su završile preddiplomski sveučilišni 

studij elektrotehnike ili računarstva Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija Osijek, kao i odgovarajućih smjerova preddiplomskih studija elektrotehnike ili 

računarstva srodnih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj (Fakultet elektrotehnike i 

http://www.ferit.unios.hr/
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računarstva Zagreb, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Split i Tehnički fakultet 

u Rijeci), kao i kandidati koji su položili sve ispite na razlikovnim obvezama upisanim na 

Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek. 

 

2. Prijave za razredbeni postupak 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 12. do 24. rujna 2021. 

Prijave za razredbeni postupak podnose se  isključivo online preko sljedeće poveznice: 

https://upisi.ferit.hr/.  

Uz prijavu kandidati moraju priložiti (uploadati): 

- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju, 

- Dopunsku ispravu o studiju (supplement), 

- domovnicu (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

- rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

Upute za podnošenje prijava će biti objavljene na mrežnim stranicama fakulteta 

http://www.ferit.unios.hr/  

 

Uz prijavu, osim navedenih dokumenata, kandidati moraju priložiti i dokaz o uplati troškova 

razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn, koji se uplaćuje na žiro-račun Fakulteta broj: HR19 

2390 0011 1000 16777 uz naznaku JMBAG-a u rubrici Poziv na broj. 

 

3. Razredbeni postupak 

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje 

ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog studija (na dva 

decimalna mjesta). Upisne kvote za pojedinačne izborne blokove unutar studija/smjera će se 

definirati Odlukom Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih 

tehnologija. 

 

Za prvostupnike drugih tehničkih i ostalih srodnih fakulteta Povjerenstvo za upise na diplomske 

studije po prijavi kandidata definirat će mogućnost upisa i/ili eventualnu razliku ispita, ovisno 

o nastavnom programu njihovih preddiplomskih studija. Ukoliko mu se odobri upis, razliku 

ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviđenim 

nastavnim planom, te ih je dužan položiti prije upisa 2. godine studija.  

 

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovnih obveza, srednja ocjena 

utvrđuje se kao aritmetička sredina prosjeka ocjena ispita stručnog studija i prosjeka ocjena 

ispita razlikovnih obveza (na dva decimalna mjesta).  

 

Za sve stručne prvostupnike Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija 

ili bilo kojih srodnih tehničkih i ostalih stručnih studija i Veleučilišta uvjet za upis diplomskog 

sveučilišnog studija jesu završene razlikovne obveze na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i 

informacijskih tehnologija Osijek, utvrđene Odlukom Fakultetskog vijeća o ustrojstvu 

razlikovnih obveza. 

http://www.ferit.unios.hr/
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4. Upisi 

Kandidati koji su stekli pravo upisa upisuju se 30. rujna 2021. godine prema rasporedu 

objavljenom na internetskim stranicama Fakulteta www.ferit.unios.hr. 

 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u 

studentskoj službi Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija i na 

mrežnoj stranici  www.ferit.unios.hr. 

 

Iznos školarine za diplomski sveučilišni studij Automobilsko računarstvo i komunikacije na 

engleskom jeziku određuje se posebnom Odlukom te će biti objavljena na web stranicama 

Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek www.ferit.unios.hr. 

 

  

4. FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK, Crkvena 21,  

31000 Osijek, telefon: 031/399-600; telefax: 031/399-601; e-mail: info@fdmz.hr; web 

stranica: www.fdmz.hr; IBAN HR7125000091101460942 

 

Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek izvode se:  

 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Osijek 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 (osim za kandidate koji se prijavljuju za kvotu u 

izvanrednom statusu) 

 

2. Prijave 

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – 

zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili 

poštom od 13. do 17. rujna 2021. od 9:00 do 12:00 sati. 

 

Dokumenti potrebni za prijavu 

 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

http://www.ferit.unios.hr/
http://www.ferit.unios.hr/
file:///C:/Users/Marijana/Desktop/www.fdmz.hr
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- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – 

mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom 

sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u 

slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

- Dokaz o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn  

 

3. Razredbeni postupak 

Za razredbeni postupak potrebno je uplatiti troškove u iznosu od 300,00 kn na IBAN 

HR7125000091101460942, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kandidati 

upisuju na mjesto poziva na broj svoj OIB – 151 (npr. 12345678910 – 151). Troškove 

razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.  

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju sljedeće tablice 

bodova: 

ELEMENTI ZA IZBOR KANDIDATA (maksimalno 100 bodova + 10 dodatnih) 

 A) USPJEH NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU (maks. 60 bodova + 10 dodatnih) 

a1.  Prosječna ocjena na preddiplomskom studiju  

- 4.5 - 5.0 (60 bodova) 

- 4.0 - 4.5 (50 bodova) 

- 3.5 - 4.0 (40 bodova) 

- 3.0 -3.5 (30 bodova) 

- 2.5 -3.0 (20 bodova) 

- 2.0 -2.5 (10 bodova) 

a2. Nagrada Dekana fakulteta ili Rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ili 

nagrada Dekana fakulteta ili Rektora drugog sveučilišta u zemlji (10 bodova) 

B) DEMONSTRIRANJE REZULTATA I MOTIVACIJE ZA STRUČNI/ZNANSTVENI 

RAD (maks. 10 bodova) (obvezno priložiti kopiju potvrdnice skupa i programa skupa – 

dokaz aktivnog ili pasivnog sudjelovanja) 
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Testiranje kandidata problemskim zadatkom održat će se 23. rujna 2021. u 9:00 sati, na adresi 

Fakulteta u Crkvenoj 21, Osijek.  

 

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena 26. 

rujna 2021. godine.  

 

4. Upisi 

Upis kandidata prijavljenih za kvotu u redovitom statusu provodit će se 27. rujna 2021. godine 

od 10:00 do 13:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 

informatička dvorana, 1. kat. 

 

5. Obavijesti 

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog kampusa osobno, telefonom na 031/399-624, 

031/399-621, 031/399-652 ili putem e-mail adrese: sestrinstvo@fdmz.hr 

 

Dislocirani izvanredni diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Slavonski Brod 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili: 

b1. Usmene prezentacije kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (4 boda) 

- domaći (2 boda) 

b2. Izlaganje postera kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (2 boda) 

- domaći (1 bod) 

b3.  Sudjelovanje kandidata u radu na stručnim/znanstvenim projektima u zemlji ili  

        inozemstvu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b4. Autorstvo ili koautorstvo na cjelovitom stručnom znanstvenom članku  

        u domaćem ili inozemnom časopisu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b5. Sudjelovanje na stručnim tečajevima, radionicama ili školama (bez obzira na broj)  

- međunarodni (2 boda) 

- domaći (1 bod) 

C) PROBLEMSKI ZADATAK IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENE NJEGE (maks. 30 

bodova) 

 

1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 

1992.  

2. Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE; 1992.  

mailto:sestrinstvo@fdmz.hr
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- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

 

2. Prijave 

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – 

zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili 

poštom od 13. do 17. rujna 2021. od 9:00 do 12:00 sati. 

 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – 

mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom 

sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u 

slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

- Dokaz o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn  

 

3. Razredbeni postupak 

 

Za razredbeni postupak potrebno je uplatiti troškove u iznosu od 300,00 kn na IBAN 

HR7125000091101460942, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kandidati 

upisuju na mjesto poziva na broj svoj OIB – 388 (npr. 12345678910 – 388). Troškove 

razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.  

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju sljedeće tablice 

bodova: 
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ELEMENTI ZA IZBOR KANDIDATA (maksimalno 100 bodova + 10 dodatnih) 

 A) USPJEH NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU (maks. 60 bodova + 10 dodatnih) 

a1.  Prosječna ocjena na preddiplomskom studiju  

- 4.5 - 5.0 (60 bodova) 

- 4.0 - 4.5 (50 bodova) 

- 3.5 - 4.0 (40 bodova) 

- 3.0 -3.5 (30 bodova) 

- 2.5 -3.0 (20 bodova) 

- 2.0 -2.5 (10 bodova) 

a2. Nagrada Dekana fakulteta ili Rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ili 

nagrada Dekana fakulteta ili Rektora drugog sveučilišta u zemlji (10 bodova) 

B) DEMONSTRIRANJE REZULTATA I MOTIVACIJE ZA STRUČNI/ZNANSTVENI 

RAD (maks. 10 bodova) (obvezno priložiti kopiju potvrdnice skupa i programa skupa – 

dokaz aktivnog ili pasivnog sudjelovanja) 

b1. Usmene prezentacije kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (4 boda) 

- domaći (2 boda) 

b2. Izlaganje postera kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (2 boda) 

- domaći (1 bod) 

b3.  Sudjelovanje kandidata u radu na stručnim/znanstvenim projektima u zemlji ili  

        inozemstvu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b4. Autorstvo ili koautorstvo na cjelovitom stručnom znanstvenom članku  

        u domaćem ili inozemnom časopisu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b5. Sudjelovanje na stručnim tečajevima, radionicama ili školama (bez obzira na broj)  

- međunarodni (2 boda) 

- domaći (1 bod) 

C) PROBLEMSKI ZADATAK IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENE NJEGE (maks. 30 

bodova) 

1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 

1992.  

2. Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE; 1992.  

 

Testiranje kandidata problemskim zadatkom održat će se 24. rujna 2021. u 9:00 sati, u Općoj 

bolnici „Dr. Josip Benčević“ (Poliklinika, 4. kat), Andrije Štampara 42, Slavonski Brod. 

 

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena 27. 

rujna 2021. godine. 

 

4. Upisi 
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Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2021. godine od 16:00 do 19:00 sati u Općoj bolnici 

„Dr. Josip Benčević“ (Poliklinika, 4. kat), Andrije Štampara 42, Slavonski Brod. 

 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog kampusa osobno, telefonom na 031/399-624, 

031/399-621, 031/399-652, 091/224-1521 ili putem e-mail adrese: sestrinstvo@fdmz.hr 

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Sveta Nedelja 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

 

2. Prijave 

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – 

zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili 

poštom od 13. do 17. rujna 2021. od 9:00 do 12:00 sati. 

 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – 

mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom 

sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u 

slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

mailto:sestrinstvo@fdmz.hr
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- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

- Dokaz o uplaćenim troškovima razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn  

 

3. Razredbeni postupak 

Za razredbeni postupak potrebno je uplatiti troškove u iznosu od 300,00 kn na IBAN 

HR7125000091101460942, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Kandidati 

upisuju na mjesto poziva na broj svoj OIB – 800 (npr. 12345678910 – 800). Troškove 

razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati.  

 

Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju sljedeće tablice 

bodova: 

ELEMENTI ZA IZBOR KANDIDATA (maksimalno 100 bodova + 10 dodatnih) 

 A) USPJEH NA PREDDIPLOMSKOM STUDIJU (maks. 60 bodova + 10 dodatnih) 

a1.  Prosječna ocjena na preddiplomskom studiju  

- 4.5 - 5.0 (60 bodova) 

- 4.0 - 4.5 (50 bodova) 

- 3.5 - 4.0 (40 bodova) 

- 3.0 -3.5 (30 bodova) 

- 2.5 -3.0 (20 bodova) 

- 2.0 -2.5 (10 bodova) 

a2. Nagrada Dekana fakulteta ili Rektora Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku ili 

nagrada Dekana fakulteta ili Rektora drugog sveučilišta u zemlji (10 bodova) 

B) DEMONSTRIRANJE REZULTATA I MOTIVACIJE ZA STRUČNI/ZNANSTVENI 

RAD (maks. 10 bodova) (obvezno priložiti kopiju potvrdnice skupa i programa skupa – 

dokaz aktivnog ili pasivnog sudjelovanja) 

b1. Usmene prezentacije kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (4 boda) 

- domaći (2 boda) 

b2. Izlaganje postera kandidata na stručnom/znanstvenom skupu (bez obzira na broj)  

- međunarodni / s međunarodnim sudjelovanjem (2 boda) 

- domaći (1 bod) 

b3.  Sudjelovanje kandidata u radu na stručnim/znanstvenim projektima u zemlji ili  

        inozemstvu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b4. Autorstvo ili koautorstvo na cjelovitom stručnom znanstvenom članku  

        u domaćem ili inozemnom časopisu (bez obzira na broj) (4 boda) 

b5. Sudjelovanje na stručnim tečajevima, radionicama ili školama (bez obzira na broj)  

- međunarodni (2 boda) 

- domaći (1 bod) 
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Testiranje kandidata problemskim zadatkom održat će se 25. rujna 2021. u 10:00 sati,  u 

Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“ Zagreb, Jankomir 11. 

 

Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena 28. 

rujna 2021. godine.  

 

4. Upisi 

Upisi kandidata provodit će se 29. rujna 2021. godine od 10:00 do 14:00 sati u Psihijatrijskoj 

bolnici „Sveti Ivan“ Zagreb, Jankomir 11. 

 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog kampusa osobno, telefonom 031/399-624, 

031/399-621, 031/399-652 ili putem e-mail adrese: sestrinstvo@fdmz.hr 

 

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica  

 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija 

- preddiplomski stručni studij Fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva ili 

slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij iz nekog drugog područja koji je većim 

dijelom podudaran sa studijskim programom preddiplomskog sveučilišnog studija 

fizioterapije, uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

 

2. Prijave 

Prijave se primaju od 13. do 17. rujna 2021. od 9:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu 

medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa (Ured 

za studente studija Fizioterapija, soba br. 10) ili poštom. 

  

C) PROBLEMSKI ZADATAK IZ PODRUČJA ZDRAVSTVENE NJEGE (maks. 30 

bodova) 

1. Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; 

1992.  

2. Fučkar G. Sestrinske dijagnoze. Zagreb: HUSE; 1992.  

mailto:sestrinstvo@fdmz.hr
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Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapija s najmanje 

180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Fizioterapija s najmanje 180 

ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – 

mora biti ovjerena) 

- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom 

sveučilišnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva ili iz nekog drugog područja koji 

je većim dijelom podudaran sa studijskim programom preddiplomskog sveučilišnog studija 

fizioterapije s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti 

ovjerena) 

- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena) 

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

 

 

3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog postupka na temelju rang liste koja će biti 

sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija. 

 

4. Upisi 

Upis kandidata provodit će se 27. rujna 2021. godine od 10:00 do 12:00 sati na Fakultetu za 

dentalnu medicinu i zdravstvo, Bana Josipa Jelačića 19a, Orahovica. 

 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti u Uredu za 

studente studija Fizioterapija, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog kampusa osobno, telefonom na 031/399-624, 

031/399-621, 031/399-652, 091/224-1511 ili putem e-mail: fizioterapija@fdmz.hr. 

 

5. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Cara Hadrijana 10, 31000 

Osijek, telefon: 031/321-712; www.foozos.hr; IBAN: HR1825000091102044575 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu upisati 

kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i 

obrazovanja ili stručni studij i položene ispite razlikovne godine studija. 

mailto:fizioterapija@fdmz.hr
http://www.foozos.hr/
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Rang lista prioriteta za utvrđivanje prava upisa na studij sastavlja se prema uspjehu postignutom 

na sveučilišnom preddiplomskom studiju.  

 

Prijave 

 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 20. rujna do 24. rujna 2021. godine 

 

Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara 

Hadrijana 10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente“. Obrazac prijave za razredbeni postupak 

kandidati mogu skinuti s mrežne stranice Fakulteta ili preuzeti u Uredu za studente. 

 

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:  

 

1. Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju s najmanje 180 ECTS 

bodova ili 

2. Svjedodžba o završenom stručnom studiju i potvrda o položenim ispitima razlikovne godine 

studija 

3. Dopunska isprava o studiju (supplement) ili uvjerenje o položenim ispitima 

4. Dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti (za diplomski studij Kineziološke 

edukacije) 

5. Uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta 

HR1825000091102044575 u iznosu od 300,00 kuna 

6. Velika omotnica s poštanskom markicom i adresom kandidata 

 

2. Upisi  

Rezultati razredbenog postupka će se objaviti 28. rujna 2021. godine na Oglasnoj ploči 

Fakulteta i na mrežnoj stranici www.foozos.hr. 

 

Upisi na diplomske sveučilišne studije provodit će se prema rang listi 30. rujna 2021. u 9.00 

sati prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta. 

3. Obavijesti  

 

Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 

Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek i na mrežnoj stranici 

www.foozos.hr.  

  

 

6. FILOZOFSKI FAKULTET, 31000  Osijek, L. Jägera 9, telefon: 031/211-400, telefaks:031 

212-514, URL: www.ffos.hr; IBAN: HR8423600001102484368 

 

1. Uvjeti upisa 
 
Završen odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij. 

 

2. Prijava za razredbeni postupak 

 

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske sveučilišne studije u akademskoj godini 

http://www.foozos.hr/
http://www.foozos.hr/
http://www.ffos.hr/
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2021./2022. primaju se od 20. do 24. rujna 2021. godine u vremenu od 9:00 do 12:00 sati u 

sobi broj 5 (Ured za studente i studije). 
 
Obrasce prijava za razredbeni postupak kandidati mogu skinuti s mrežne stranice Fakulteta. Uz 

prijavu kandidati prilažu potrebite dokumente. U prijavi se navodi za koji studij se kandidat 

prijavljuje. 

 

Prilikom prijave za razredbeni postupak kandidati moraju predati sljedeće:  

1. obrazac prijave (na mrežnoj stranici Fakulteta) -  
2. svjedodžbu ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju (original ili 

presliku), odnosno Potvrdu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ako kandidat 

još nije dobio svjedodžbu ili diplomu 

3. prijepis ocjena ostvaren na preddiplomskom studiju s ukupnom prosječnom ocjenom na tri 

decimale.  

Prijave koje nisu kompletne ne će se primati odnosno ne će se razmatrati, niti će kandidati biti 
uvršteni na rang-liste. 

 

3. Razredbeni ispit 

 
Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste 

utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju. 

Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale. 

 

4. Rang-liste 

 

Rang-liste se utvrđuju za sve predviđene jednopredmetne i dvopredmetne diplomske 

sveučilišne studije. 

 

5. Upisi 

 
Upisi kandidata na diplomske sveučilišne studije provodit će se 27. i 28. rujna 2021. u 

prostoriji broj 15 (prizemlje). Kandidati stječu pravo upisa prema postignutom mjestu na 

konačnoj rang-listi te se upisuju prema rasporedu objavljenom na na mrežnim stranicama 

Fakulteta www.ffos.unios.hr. 

Kandidat koji ne dođe na upis u određeno vrijeme, gubi pravo upisa. 

 

Ako se na dan upisa ne upišu svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa, u 12:00 sati pomiče se 

crta na rang-listi za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno, te se prozivaju prisutni 

kandidati. 

Kandidat koga se prozove, a nije prisutan, gubi pravo upisa. 

 

6. Obavijesti 

 

Sve obavijesti o prijavi za upis, razredbenom postupku, te ostalim uvjetima i pitanjima vezanim 

uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i studije i na mrežnim stranicama Fakulteta 

www.ffos.unios.hr. 

Upis studenata provodi se u skladu s Natječajem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 

https://www.ffos.hr/
https://www.ffos.hr/
https://www.ffos.hr/
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Osijeku za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 

2021./2022. 

 

 

7. KINEZIOLOŠKI FAKULTET OSIJEK, 31000 Osijek, Drinska 16a, tel. 031/559-300, 

fax: 031/559-300, URL: www.kifos.hr, IBAN: HR42 2500 0091 1015 07830 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Na Kineziološkom fakultetu Osijek izvodi se: 

Diplomski sveučilišni studij Kineziološka edukacija 

 

Diplomski studij je organiziran kao redoviti studij i traje dvije godine. Diplomski sveučilišni 

studij Kineziološka edukacija mogu upisati kandidati koji su završili  preddiplomski sveučilišni 

studij Kineziologije od 180 ECTS-a i koji imaju dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj 

sposobnosti.  

Rang lista prioriteta za utvrđivanje prava upisa na studij sastavlja se prema uspjehu postignutom 

na sveučilišnom preddiplomskom studiju.  

 

2. Prijave 

 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 20. do 24. rujna 2021. godine 

 

Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Kineziološki fakultet Osijek, Drinska 16a, 

Osijek, uz naznaku „Prijava za diplomski studij“.  

Obrazac prijave za razredbeni postupak kandidati mogu skinuti s mrežne stranice Fakulteta ili 

preuzeti u Uredu za studente i studije 

 

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:  

1. Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju s najmanje 180  

    ECTS bodova  

2. Dopunska isprava o studiju (supplement) ili uvjerenje o položenim ispitima 

3. Dokaz o odgovarajućoj zdravstvenoj sposobnosti  

4. Uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta   

    HR42 2500 0091 1015 07830  u iznosu od 300,00 kuna 

 

3. Upisi  

Rezultati razredbenog postupka će se objaviti 28. rujna 2021. godine na Oglasnoj ploči 

Fakulteta i na mrežnoj stranici www.kifos.hr. 

 

Upisi na diplomski sveučilišni studij provodit će se prema rang listi 30. rujna i 1. listopada 

2021. u 9.00 sati prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici Fakulteta. 

4. Obavijesti  

 

Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente i 

studije Kineziološkog fakulteta Osijek, Drinska 16/A, Osijek i na mrežnoj stranici www. 

kifos.hr.  

 

http://www.kifos.hr/
http://www.kifos.hr/
http://www.foozos.hr/
http://www.foozos.hr/
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8. MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK, Ulica Josipa Huttlera 4, telefon: 031/512-800, 

telefaks:031/512-833; e-mail: medicina@mefos.hr; www.mefos.hr;  

IBAN HR082500001102014297 

 

Na Medicinskom fakultetu Osijek izvodi se:  

 

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska dijagnostika 

 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike (180 ECTS) 

- preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim 

opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova i koji su odslušali i položili razlikovne ispite 

na Medicinskom fakultetu Osijek a za potrebe upisa na diplomski sveučilišni studij  

- preddiplomski stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim 

opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 

 

2. Prijave 

Prijave se predaju osobno u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek  - Josipa Huttlera 4, Osijek  u 

Uredu za studente, prizemlje, P-3,  od 13. do 24. rujna 2021. u vremenu od 10:00 do 12:00 

sati ili poštom na adresu Medicinski  fakultet  Osijek -  Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek.  

 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Medicinsko laboratorijske 

dijagnostike 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Medicinsko laboratorijske 

dijagnostike 

- Potvrda o odslušanim i položenim razlikovnim ispitima na Medicinskom fakultetu Osijek 

- Prijepis ocjena 

- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti  

 

- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; 

rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu 

o državljanstvu određene države 

 

3. Razredbeni postupak 

 

mailto:medicina@mefos.hr
http://www.mefos.hr/
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Razredbeni postupak sastoji se od utvrđivanja rang-liste kandidata na temelju ukupne srednje 

ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog sveučilišnog 

studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike (na dva decimalna mjesta). 

 

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovnih obveza (razlikovne obveze 

završene na Medicinskom fakultetu Osijek), srednja ocjena utvrđuje se kao aritmetička sredina 

prosjeka ocjena ispita stručnog studija medicinsko laboratorijske dijagnostike i prosjeka ocjena 

ispita razlikovnih obveza (na dva decimalna mjesta).  

 

Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku preddiplomskog stručnog studija 

medicinsko laboratorijske dijagnostike, srednja ocjena utvrđuje se tako da se aritmetička 

sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog stručnog studija pomnoži s 0,75 (na dva 

decimalna mjesta).  

 

4. Upisi 

Upis kandidata provodit će se 28. rujna 2021. godine. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti Uredu za 

studente Medicinskog fakulteta Osijek, Josipa Huttlera 4, Osijek, na  telefon 031/399-625  i na 

mrežnoj stranici: http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/ 

 

9.  PRAVNI FAKULTET OSIJEK, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, telefon: 031/224-500, 

web stranica: www.pravos.unios.hr, e-mail: referada@pravos.hr; 

IBAN:HR8023400091100163962 

 

Na Pravnom fakultetu Osijek izvodi se: 

Diplomski sveučilišni studij Socijalni rad 

Diplomski studij je organiziran kao redoviti ili izvanredni studij i traje dvije godine. 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Prijavu mogu podnijeti kandidati: 

- koji su prethodno završili preddiplomski sveučilišni studij socijalnog rada i stekli 

minimalno 180 ECTS bodova 

 

2. Prijave 

 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 13. rujna 2021. do 24. rujna 2021. godine. 

Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se može preuzeti na 

mrežnim stranicama Fakulteta: www.pravos.unios.hr 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: 

- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju 

- Dopunsku ispravu o studiju (supplement) 

- Domovnicu (presliku ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; 

domovnica može biti generirana iz baze e-Građanin), Hrvat koji nije državljanin Republike 

Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti 

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/
http://www.pravos.unios.hr/
http://www.pravos.unios.hr/
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- Rodni list (presliku ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnog lista neograničen; rodni list 

može biti generirana iz baze e-Građanin), strani državljanin mora donijeti potvrdu o 

državljanstvu određene države 

 

Prijave za upis se šalju isključivo poštom na adresu fakulteta: Pravni fakultet Osijek, 

Studentska referada, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek, s naznakom „prijava za diplomski 

studij“. 

 

3. Razredbeni postupak 

 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 

sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom studija. 

 

4. Upisi 

 

Upis kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine 

Pravo upisa na redoviti ili izvanredni sveučilišni studij stječu kandidati prema postignutom 

mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog 

postupka prema bodovnoj listi rezultata razredbenog postupka. Kandidati koji su ostvarili pravo 

na upis, a ne upišu se prema utvrđenom rasporedu, gube pravo na upis. 

 

Upisi kandidata provodit će se 30. rujna 2021. godine sukladno objavljenom rasporedu upisa 

na mrežnim stranicama Fakulteta, www.pravos.unios.hr.  

 

5. Obavijesti 

 

Sve obavijesti o upisima na diplomski sveučilišni studij Socijalni rad i pitanjima vezanim za 

upis bit će objavljene na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta Osijek www.pravos.unios.hr  

 

 

 

10. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET, Franje Kuhača 18, 31000 Osijek, 

telefon: 031/224-353, telefax: 031/207-115, www.ptfos.hr; 

     IBAN: HR1725000091102017142 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Pravo prijave za upis na diplomske sveučilišne studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno 

inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 

Osijek imaju osobe koje su završile: 

 

- odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja 

Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija i polja Biotehnologija (vrijedi za sve 

diplomske studije), odnosno polja Nutricionizam (vrijedi samo za diplomski studij Znanost 

o hrani i nutricionizam); 

 

- neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz 

područja: Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne 

ekonomike i mehanizacije), Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i polja 

http://www.pravos.unios.hr/
http://www.pravos.unios.hr/
http://www.ptfos.hr/
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Kemijsko inženjerstvo, Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i 

istraživanje lijekova te Prirodnih znanosti, polja Kemija i polja Biologija; 

 

- Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na 

diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS 

bodova.  

 

Kandidati koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, a ostvare pravo 

upisa temeljem razredbenog postupka, diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih 

predmeta u ovisnosti o završenom preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji 

upisuju te su obavezni participirati u troškovima izvođenja nastave i održavanja ispita iz 

razlikovnih predmeta u iznosu od 3.685,00 kuna. Ukoliko navedeni kandidati imaju završen 

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske 

studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek oslobođeni su upisa razlikovnih 

predmeta. 

 

2. Prijave 

 

Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomski studij primaju se od 1. do 24. rujna 2021. 

Kandidati prijave mogu dostaviti osobno u Studentsku službu od 9.00 do 14.00 sati ili poštom 

zaključno s danom 25. rujna 2021. 

 

Prijave za kandidate koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni traju od 13. 

do 22. rujna 2021. 

 

Kandidati uz prijavni obrazac i dokumentaciju navedenu u Općem dijelu natječaja prilažu i 

ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog sveučilišnog studija 

(samo kandidati koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni). 

 

Obrazac za prijavu se može preuzeti u Studentskoj službi Fakulteta ili na mrežnoj stranici 

Fakulteta. 

 

3. Razredbeni postupak 

 

Razredbeni postupak se sastoji od vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na 

preddiplomskom studiju, trajanju preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog 

preddiplomskog studija kako slijedi: broj bodova = [(A + 3/B) + C + D], gdje je: A –  težinski 

prosjek ocjena preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i 

pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS bodova); B –  

vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u godinama studiranja kao 

cijeli broj (npr. 3, 4, 5…); C – faktor kompatibilnosti studija (za odgovarajući preddiplomski 

sveučilišni studij C = 10, za neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 7); D – 0,8 

bodova za završen Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise 

na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 

 

4. Upisi 

 

Upisi će se provoditi 30. rujna 2021 

 

5. Obavijesti 
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Sve obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti u studentskoj 

službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-353 kao i na 

mrežnim stranicama www.ptfos.hr. 

 

 

11. ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 

OSIJEKU, 31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 8/A, telefon: 031/399-900, telefaks: 031/399-

939, biologija.unios.hr; IBAN: HR5425000091402130208 

 

Na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izvode se: 

 

- diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni  

Studij traje 2 godine, a završetkom studija se stječe akademski naziv magistar/magistra 

biologije. 

- diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički 

Studij traje 2 godine, a završetkom studija se stječe akademski naziv magistar/magistra 

edukacije biologije i kemije.  

- diplomski sveučilišni studij Zaštita prirode i okoliša  

Studij traje 2 godine, a završetkom studija se stječe akademski naziv magistar/ magistra zaštite 

prirode i okoliša. 

 

1. Uvjeti upisa 

 

Za upis na diplomski sveučilišni studij Biologija; smjer: znanstveni prijaviti se mogu 

kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iz polja biologija i stekli akademski 

naziv prvostupnik biologije (baccalaureus biologije). 

 

Za upis na diplomski sveučilišni studij Biologija i kemija; smjer: nastavnički prijaviti se 

mogu kandidati koji su završili preddiplomski studij iz polja biologija i stekli akademski naziv 

prvostupnik biologije (baccalaureus biologije) s položenim izbornim modulom kemija. 

 

Za upis na diplomski sveučilišni studij: Zaštita prirode i okoliša prijaviti se mogu kandidati 

sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem (180 ECTS) iz područja prirodnih 

znanosti, interdisciplinarnih znanosti, biotehničkih znanosti i biomedicinskih znanosti. 

 

2. Prijave za upis 

 

Prijave za upis primaju se na Odjelu za biologiju od 14. do 25. rujna 2021. godine. 

 

3. Razredbeni postupak  

 

Za upis na diplomski sveučilišni studij ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste 

utvrđuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom studiju.  

 

4. Upisi 

 

Upisi kandidata koji su stekli pravo upisa provodit će se od 27. do 30. rujna 2021. godine od 

9:00 do 12:00 sati. 

 

http://www.ptfos.hr/
http://www.biologija.unios.hr/
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5.  Obavijesti 

Detaljnije obavijesti oko upisa kandidati mogu dobiti u Studentskoj referadi, Ulica cara 

Hadrijana 8/A ili na telefon 031/399-904. 

 

 

12. ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 

OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, telefon: 031/ 232-700, telefax: 031/ 232 - 

701; URL: www.fizika.unios.hr;  IBAN: HR7125000091402130193 

 

1. Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike 

 

Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju osobe koje su završile 

preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući 

preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz 

stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike. 

 

2. Prijave 

 

Prijave se primaju: od 20 do 27. rujna 2021. 

 

Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem djelu natječaja, kandidati moraju priložiti i 

dokaz o uplati 330 kn (Troškovi prijave, upisa, upisnih materijala i projekti studentskog zbora) 

uplaćenih na račun Odjela za fiziku IBAN HR 7125000091402130193. 

 

3. Razredbeni postupak 

Za kandidate koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike razredbeni 

postupak sastoji se od utvrđivanja rang-lista kandidata na osnovi bodova dobivenih temeljem 

uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom studiju. 

 

Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za kandidate koji su 

završili drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili 

barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike.  

 

1. Razredbeni ispit  

 

Razredbeni ispit održat će se 28. rujna 2021. u 9:00 sati.  

 

Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog sveučilišnog studija 

Fizike. 

 

Razredbeni prag na razredbenom ispitu je 60 bodova  

Rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Odjela. 

 

4.  Upisi 

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa provodit će se 30. rujna 2021. godine prema 

rasporedu Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka. 

 

file:///C:/Users/Marijana/Desktop/www.fizika.unios.hr
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5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Fizike i informatike 

na Odjelu za fiziku  kandidati mogu dobiti u Uredu za studente, Trg Ljudevita Gaja 6,  na 

mrežnoj stranici www.fizika.unios.hr i  telefonom na broj 031/ 232-726. 

 

13. ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U  

OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, telefon: 031/224-804, telefaks: 031/224-801, 

www.mathos.unios.hr; IBAN: HR3725000091402000049 

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj  

2021./2022. godini će upisivati kandidate u I. godinu: 

- diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Financijska matematika i 

statistika 

- diplomskog sveučilišnog studija Matematika, smjer: Matematika i računarstvo 

- diplomskog sveučilišnog studija Matematika i informatika, smjer: nastavnički 

(u trajanju od 2 godine), čijim se završetkom stječe akademski naziv magistar/magistra 

matematike (mag. math.) odnosno magistar/magistra edukacije matematike i informatike (mag. 

educ. math. et inf.). 

1. Uvjeti upisa 

a) Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika, smjer: Financijska matematika 

i statistika i smjer: Matematika i računarstvo imaju kandidati koji su završili 

preddiplomski sveučilišni studij matematike, odnosno drugi odgovarajući 

preddiplomski sveučilišni studij. 

b) Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika smjer: nastavnički 

imaju kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij matematike, 

preddiplomski sveučilišni studij matematike i računarstva odnosno srodni 

preddiplomski sveučilišni studij na bilo kojem od hrvatskih ili inozemnih sveučilišta 

ako je na prethodno završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ostvareno barem 

150 ECTS bodova iz matematičkih i informatičkih predmeta, uz mogućnost nadoknade 

traženih bodova upisom odgovarajućih izbornih predmeta i to najviše do 30 ECTS 

bodova, koje će prilikom upisa odrediti Povjerenstvo za upise. 

2. Prijave 

Prijave za upis podnose se u Studentskoj referadi Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6. 

Prijave se primaju za prvi upisni rok: od 20. do 27. rujna 2021., a za drugi upisni rok od 28. 

rujna do 6. listopada 2021. 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti:  

• uvjerenje ili diplomu o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju ili nekom 

drugom završenom studiju 

http://www.fizika.unios.hr/
http://www.mathos.unios.hr/
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• službeni prijepis ocjena ili dopunsku ispravu o studiju 

• potvrde o eventualnom sudjelovanju na međunarodnom studentskom natjecanju ili 

primitku nagrade za uspješnost u studiranju 

• ispunjeni formular prijave za razredbeni postupak. 

Obrazac za prijavu može se dobiti u Studentskoj referadi. 

3. Razredbeni postupak 

 
Za upise na diplomske sveučilišne studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang-liste 
utvrđuju na temelju težinskog prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom sveučilišnom 
studiju. Ocjena se iskazuje na tri (3) decimale. 
 

4. Upisi 

Upis kandidata koji su stekli pravo upisa  na prvom upisnom roku obavljat će se  30. rujna 

2021., a u drugom upisnom roku 8. listopada 2021. 

Prilikom upisa kandidati moraju priložiti potvrdu o uplati 330,00 kuna na ime troškova upisa 

(300,00 kuna troškovi prijave, upisa i upisnih materijala i 30,00 kuna  projekti Studentskog 

zbora) uplaćenih na račun Odjela za matematiku IBAN HR3725000091402000049 (Model 

HR00, a u poziv na broj primatelja OIB studenta), kopiju osobne iskaznice i jednu fotografiju. 

Kandidati koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se “pomiče crta” i 

pravo upisa stječu kandidati koji slijede po rang-listi. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o upisu pristupnici mogu dobiti u Uredu za studente Odjela za matematiku, 

Trg Ljudevita Gaja 6, na mrežnoj stranici www.mathos.unios.hr  i telefonom na broj: 031/ 224 

804. 

 

 

 

 

 

http://www.mathos.unios.hr/

