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Rang liste za pristupanje odabiru izbornih predmeta (R1 i R3) bit će na oglasnim pločama Sveučilišta objavljene u utorak 30. rujna 2014. 

Rang lista R2 bit će objavljena u četvrtak 2. listopada 2014. 

PREDDIPLOMSKI STUDIJI 

Studij/godina Lokacija Točni termin 

Psihologija 
Psihologija 1. godina – odabir psihologijskih izbornih predmeta Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R1 

Psihologija 1. godina – odabir nepsihologijskih izbornih predmeta Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 

Psihologija 2. godina – odabir psihologijskih izbornih predmeta Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R1 

Psihologija 2. godina – odabir nepsihologijskih izbornih predmeta 
(Studenti koji upisuju 2. godinu studija psihologije, ukoliko su tijekom 1. godine 
ispunili sve svoje obveze ne moraju birati nepsihologijske izborne predmete, ipak 
nalazit će se na rang listi ukoliko im upis izbornog ostaje kao dug iz prethodne godine 
studija). 

Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 

Psihologija 3. godina – odabir psihologijskih izbornih predmeta Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R1 

Psihologija 3. godina – odabir nepsihologijskih izbornih predmeta 
(Studenti koji upisuju 3. godinu studija psihologije, ukoliko su tijekom 1. i 2. godine 
ispunili sve svoje obveze ne moraju birati nepsihologijske izborne predmete, ipak 
nalazit će se na rang listi ukoliko im upis izbornog ostaje kao dug iz prethodnih 
godine studija). 

Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R3 

Povijest  
Povijest 1. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 

Povijest 2. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 

Povijest 3. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R3 

Sociologija 
Sociologija 1. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 
Sociologija 2. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 3.10., termin prema rang listi R2 
Sociologija 3. godina – odabir izbornih premeta Pred. 5 1.10., termin prema rang listi R3 
 

DIPLOMSKI STUDIJI 

Povijest 
Povijest 2. godina (oba usmjerenja) – odabir izbornih predmeta 

S. Služba 
prema rang listi R4 (u tjednu od 
13. do 17. listopada) 


