
 
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA VEZANA UZ PROVOĐENJE DODATNIH 

PROVJERA 
 
Za pristupanje nekoj od dodatnih provjera potrebna je ili ne neka vrsta dodatne prijave? 
Kako bi pristupnik bio pozvan na dodatne provjere koje su uvjet za upis na studijski odjel za 
koji se natječe potrebno je sljedeće: 

1. do ponoći 5. lipnja 2013. u aplikaciji Postani student prijaviti HKS kao potencijalno 
mjesto za nastavak svog obrazovanja. 

2. do ponoći 5. lipnja uplatiti troškove dodatnih provjera kojima je obavezan pristupiti u 
skladu sa uvjetima za upis na preddiplomski studij. 

 
Način uplate troškova dodatnih provjera? 
Sve informacije koje su Vam potrebne za uplaćivanje troškova dodatnih provjera objavljene 
su u Natječaju, a možete ih  vidjeti i preko linkova priloženih u uvodnom tekstu. 
 
Gdje će se održavati dodatne provjere? 
Dodatne provjere: 

- Test apstraktnog mišljenja provodi se u prostorijama Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva u Zagrebu, Unska 3, Zagreb. Točni termini i dvorane u kojima će se 
testiranja održavati bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta. 

- Motivacijski razgovor provodi se u prostorijama Hrvatskog katoličkog sveučilišta, 
Ilica 242, ulaz iz Domobranske, Zagreb. Točni termini i dvorane u kojima će se 
testiranja održavati bit će objavljeni na službenoj internetskoj stranici Sveučilišta. 

 
Pristupnik koji se natječe  za upis na više studijskih odjela na HKS-u, mora li pristupiti 
motivacijskom razgovoru za svaki pojedini studij? 
Svaki pristupnik, ukoliko se natječe za upis na više studija na HKS-u, mora pristupiti svim 
dodatnim provjerama koje su uvjet postupka za upis na studij, te mora uplatiti i troškove 
svih dodatnih provjera.  
 
U kojem terminu moram pristupiti kojoj dodatnoj provjeri? 
Sve informacije vezane uz točne termine pristupanja dodatnim provjerama (liste sa 
rasporedom pristupanja i točnim mjestom i vremenom održavanja dodatne provjere) moći 
ćete vidjeti na službenoj internetskoj 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? 
Pristupnici prilikom pristupanja bilo kojoj dodatnoj provjeri moraju imati 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. 
 
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 studij, 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. 

 
 


