
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
 
Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta, Pravilnika o studijima i studiranju, Mišljenja o usklađenosti studijskog 
programa s odredbama Direktive 2005/36EC i 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća 
KLASA:602-04/15-13/00105 URBROJ:533-20-15-0001, te Dopusnice za izvođenje diplomskog 
sveučilišnog studija Sestrinstvo KLASA:UP/I-602-04-/15-13/00029 URBROJ:533-20-15-0002 i 
Odluke Senata raspisuje 
 

NATJEČAJ  
za upis izvanrednih studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo  

u akademskoj godini 2015./2016. 
 

OPĆI DIO  
Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo utvrđeni 
su uvjeti upisa i broj upisnih mjesta za izvanredne studente koji se upisuju u I. godinu 
diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 2015./2016., prijave, 
razredbeni postupak i upis. 
 
Diplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski 
studij Sestrinstvo ili drugi studij preddiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski 
studij iz područja biomedicine i zdravstva ili preddiplomski stručni studij uz dodatno 
utvrđene uvjete. 

 
Prijave za upis  
Prijave za upis zaprimaju se u Studentskoj službi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 
13. do 25. studenoga 2015. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. 
 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (izvorne dokumente ili ovjerene preslike):  
a) domovnicu,  
b) rodni list,  
c) dokaz o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju sestrinstva ili drugom 
preddiplomskom ili integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju iz područja 
biomedicine i zdravstva, te preddiplomskom stručnom studiju sestrinstva (diplomu ili 
potvrdu). 
d) ovjereni prijepis ocjena; prosječnu ocjenu i težinski prosjek ocjena završenog 
preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva ili drugog preddiplomskog ili integriranog 
preddiplomskog i diplomskog studija iz područja biomedicine i zdravstva, te preddiplomskog 
stručnog studija sestrinstva 
e) potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna koji su 
pristupnici dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: 
HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: 
„razredbeni postupak-sestrinstvo diplomski“. 
 
Prijave za upis podnose se na posebnom obrascu. Obrazac se preuzima u Studentskoj službi 
ili na mrežnoj stranici Sveučilišta. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 
Upisi  
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Na studij 
se upisuje prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici www.unicath.hr i oglasnoj ploči 
Sveučilišta. 



 
Troškovi studiranja izvanrednih studenata iznose 14.000,00 (četrnaesttisuća) kuna po jednoj 
akademskoj godini, odnosno ukupno 28.000,00 (dvadesetosamtisuća) kuna za diplomski 
sveučilišni studij u trajanju od dvije godine.  
 
Studenti, sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja, plaćaju troškove 
studiranja u iznosu od 14.000,00 (četrnaesttisuća) kuna pri upisu u svaku godinu studija, 
uključivo i ponavljanje godine. Iznos troškova studiranja moguće je platiti i obročno uz uvjet 
da se pri upisu u svaku godinu studija uplati iznos od 3.000,00 (tritisuće) kuna. 
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
 
U Studentskoj službi i na mrežnoj stranici Sveučilišta mogu se dobiti sve obavijesti vezane uz 
upis.  
 
Upisna kvota  
Upisna kvota za upis izvanrednih studenata na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u 
akademsku godinu 2015./2016. iznosi ukupno 40 upisnih mjesta. 
 
POSEBNI DIO 
1. Uvjeti upisa 

- završen sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva  
- završen drugi preddiplomski ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz 

područja biomedicine i zdravstva,   
- preddiplomski stručni studij sestrinstva uz polaganje razlikovnih predmeta tijekom 

prve godine studija 
- težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija sestrinstva ili 

drugog preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog studija iz 
područja biomedicine i zdravstva, te preddiplomskog stručnog studija sestrinstva 
mora biti najmanje 3,0. Ukoliko pristupnik na upisu nema težinski prosjek ocjena 
najmanje 3,0 Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog 
sveučilišnog studija sestrinstva može uzeti u obzir najmanje dvije preporuke 
predmetnih nastavnika. 

 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak obuhvaća težinski prosjek ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog 
studija sestrinstva ili drugog preddiplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog 
studija iz područja biomedicine i zdravstva, te preddiplomskog stručnog studija sestrinstva i 
ocjenu motivacijskog razgovora. 
 
Motivacijski razgovor se provodi prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj 
stranici Sveučilišta www.unicath.hr. 
 
3. Rang-lista  
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinskog 
prosjeka ocjena - 60% i motivacijskog razgovora - 40%; prag prolaznosti na motivacijskom 
razgovoru je 40%). 
 
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote, popunjava se na osnovu postignutih 
bodova u razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena - 60% i motivacijskog razgovora 
- 40%; prag prolaznosti na motivacijskom razgovoru je 40%) pristupnicima sa završenim 

http://www.unicath.hr/


preddiplomskim stručnim studijem sestrinstva uz utvrđivanje razlikovnih predmeta koje 
pristupnik mora upisati. 
 
3. Dodatni uvjeti 
Svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa po rang-listi, dužni su položiti razlikovne 
predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.  
Pristupnici koji su  završili preddiplomski stručni studij Sestrinstvo dužni su položiti i sljedeće 
razlikovne predmete: Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i 
poučavanja.  
Nastava iz razlikovnih predmeta sastavni je dio izvedbenog plana nastave, a troškove 
izvođenja i polaganja razlikovnih predmeta: Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s 
metodama učenja i poučavanja plaća pristupnik (student).   
 
Pristupnik ima pravo prigovora na neslužbenu rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja 
liste na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za 
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva u pisanom 
obliku putem Studentske službe. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata 
od njegova podnošenja. 
 
 
 


