
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA VEZANA UZ PROVOĐENJE DODATNIH PROVJERA 

 

Da li je za pristupanje nekoj od dodatnih provjera potrebna neka vrsta dodatne prijave? 

Kako bi kandidat bi pozvan na dodatne provjere koje su uvjet za upis na studijski odjel za koji se 

natječe potrebno je sljedeće: 

1. Kandidat mora do ponoći 5. lipnja 2013. u aplikaciji Postani student prijaviti HKS kao 

potencijalno mjesto za nastavak svog obrazovanja. 

2. Uz to kandidat mora do ponoći 5. lipnja uplatiti troškove dodatnih provjera kojima je 

obavezan pristupiti u skladu s uvjetima za upis na preddiplomski studij. 

 

Gdje mogu vidjeti detalje koje je potrebno znati za uplaćivanje troškova dodatnih provjera. 

Sve informacije koje su Vam potrebne za uplaćivanje troškova dodatnih provjera objavljene su u 

Natječaju za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 

2013./2014., a možete ih  vidjeti i na niže priloženim linkovima: 

Studijski odjel povijesti 

Studijski odjel psihologije 

Studijski odjel sociologije 

 

Što ukoliko uplatim troškove dodatnih provjera nakon isteka roka za uplatu? 

Dodatnim provjerama moći će pristupiti samo kandidati koji troškove provođenja dodatnih provjera 

uplate prije isteka roka za uplatu. Kandidati koji zakasne s uplatom nažalost neće moći prisustvovati 

dodatnim  provjerama, a javit će se u Studentsku službu Sveučilišta kako bi im sredstva bila 

refundirana. 

 

Mogu li, ukoliko ne pristupim dodatnoj provjeri tražiti povrat novca koji je za nju uplaćen? 

Ne, HKS neće biti u mogućnosti  kandidatima koji ne pristupe nekoj od dodatnih provjera, izvršiti 

povrat za to uplaćenih sredstava. 

 

Gdje će se održavati dodatne provjere? 

Testu apstraktnog mišljenja pristupat će se u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i računarstva u 

Zagrebu. Točni termini i dvorane u kojima će se testiranja održavati bit će, u skladu s rokovima 

definiranim u aplikaciji Postani student, objavljeni na službenoj web stranici Sveučilišta. 

http://www.unicath.hr/wp-unicath/wp-content/uploads/2013/05/Povijest-predložak-uplatnice-copy.pdf
http://www.unicath.hr/wp-unicath/wp-content/uploads/2013/05/Psihologija-predložak-uplatnice.pdf
http://www.unicath.hr/wp-unicath/wp-content/uploads/2013/05/Sociologija-predložak-uplatnice-copy.pdf


Motivacijski razgovori održavat će se u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Ilica 242, ulaz iz 

Domobranske. Točni termini i dvorane u kojima će se testiranja održavati bit će, u skladu s rokovima 

definiranim u aplikaciji Postani student, objavljeni na službenoj web stranici Sveučilišta. 

 

Ukoliko se natječem  za upis na više studijskih odjela na HKS-u, moram li odraditi više motivacijskih 

razgovora? 

Svaki kandidat, ukoliko se natječe za upis na više studijskih odjela na HKS-u, mora pristupiti svim 

dodatnim provjerama koje su dio natjecanja za upis na odjel za koji se natječe. U skladu s time mora 

uplatiti i troškove svih dodatnih testiranja kojima u skladu s uvjetima za upis na HKS mora pristupiti. 

(Npr. ukoliko se natječe za upis na Studijski odjel psihologije i Studijski odjel povijesti kandidat će 

morati pristupiti testu apstraktnog mišljenja i motivacijskom razgovoru tijekom kojeg će odraditi 

intervju za oba studijska odjela za upis na koje se natječe. U skladu s time morat će uplatiti i troškove 

dodatnih provjera na Studijskom odjelu psihologije u iznosu od 150,00 Kn i na studijskom odjelu  

povijesti u iznosu od 50,00 Kn). 

Za kandidate koji se istovremeno natječu za upis na više studijskih odjela na Sveučilištu, pa u skladu s 

natječajnim postupkom moraju pristupiti dvama ili trima motivacijskim razgovorima, Sveučilište će 

nastojati  organizirati jedinstveni termin za pristupanje svim motivacijskim razgovorima. 

 

Kako ću znati u kojem terminu moram pristupiti kojoj dodatnoj provjeri? 

Sve informacije vezane uz točne termine pristupanja dodatnim provjerama (liste s rasporedom 

pristupanja i točnim mjestom i vremenom održavanja dodatne provjere) moći ćete vidjeti na 

službenoj web stranici Sveučilišta. Opće informacije o danu održavanja testa apstraktnog mišljenja i 

vremenskim intervalima u kojima će se održavati motivacijski razgovori već su objavljene u aplikaciji 

Postani student. 

 

Što trebam ponijeti sa sobom pri pristupanju dodatnoj provjeri? 

Svi kandidati prilikom pristupanja bilo kojoj dodatnoj provjeri uza sebe moraju imati službenu 

identifikacijsku ispravu sa slikom (Osobna iskaznica, Vozačka dozvola ili Putovnica) kako bi mogli 

dokazati svoj identitet. 

Pri pristupanju motivacijskom razgovoru svi kandidati koji imaju posebna postignuća koja se vrednuju  

u skladu s uvjetima za upis na HKS, moraju na razgovor donijeti relevantnu dokumentaciju na osnovu 

koje bi im se dodatna postignuća mogla vrednovati. 

Iako će službenici Sveučilišta na svim dodatnim provjerama imati popise kandidata koji su ispunili sve 

uvjete za pristupanje dodatnoj provjeri, savjetujemo Vam da ipak sa sobom ponesete i dokaz o 

plaćanju troškova  provođenja dodatnih provjera (potvrdu iz banke ili odrezak uplatnice). 

 



Ukoliko nisam u mogućnosti pristupiti testu apstraktnog mišljenja u terminu u kojem se on održava 

– što mi je činiti? 

S obzirom na specifičnosti ovakvog testiranja, Sveučilište kandidatima nije u mogućnosti osigurati 

alternativni termin za pristupanje testu apstraktnog mišljenja. Kandidat koji ne pristupi testu 

apstraktnog mišljenja 12.lipnja. 2013. u terminu koji će mu biti dodijeljen bit će isključen iz daljnjeg 

natjecanja za upis na studijski odjel psihologije na HKS-u. 

 

Što se događa ukoliko ne pristupim nekoj od dodatnih provjera koje su provode u sklopu 

natjecanja za upis na HKS u ak. god. 2013/2014.? 

Pristupanje svim dodatnim provjerama koje su propisane kao dio natjecanja za upis na studijske 

odjele HKS-a je obavezno. Ukoliko kandidat ne pristupi nekoj od dodatnih provjera koja je propisana 

Uvjetima za upis - bit će isključen iz daljnjeg natjecanja za upis na taj studijski odjel HKS-a. 

 

Što trebam učiniti ukoliko nisam u mogućnosti pristupiti motivacijskom razgovoru u dodijeljenom 

mi terminu? 

Ukoliko kandidat u iznimnom slučaju nije u mogućnosti pristupiti motivacijskom razgovoru u 

dodijeljenom mu terminu, dužan je o tome pismeno obavijestiti Studentsku službu HKS-a 

(studentska.sluzba@unicath.hr) i odabrati neki od drugih ponuđenih termina tijekom kojeg će biti u 

mogućnosti pristupiti motivacijskom razgovoru (možete odabrati bilo koji od ponuđenih termina ali 

on mora biti jedan od termina ponuđenih za motivacijski razgovor na studijskom odjelu za upis na 

koji se natječete). Ukoliko Sveučilište bude u mogućnosti kandidata primiti na motivacijski razgovor u 

predloženom terminu, Studentska će mu služba e-mailom potvrditi novi termin motivacijskog 

razgovora.  

Nakon što protekne period koji je predviđen za održavanje motivacijskih razgovora na studijskom 

odjelu za upis na koji se kandidat natječe, kandidat više neće biti u mogućnosti pristupiti 

motivacijskom razgovoru.  Ukoliko kandidat ne pristupi motivacijskom razgovoru, bit će isključen iz 

daljnjeg natjecanja za upis na HKS. 

 

Kad ćemo i kako saznati rezultate dodatnih provjera? 

Rezultati dodatnih provjera bit će objavljivani u aplikaciji Postani student, nakon što se okonča period 

provođenja motivacijskih razgovora  za svaki studijski odjel, a u skladu sa ovim rasporedom: 

Rezultati testa apstraktnog mišljenja 14.6.2013 

Rezultati motivacijskog razgovora - povijest 27.6.2013. 

Rezultati motivacijskog razgovora - psihologija 5.7.2013. 

Rezultati motivacijskog razgovora - sociologija 26.6.2013. 

 

mailto:studentska.sluzba@unicath.hr

