
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
ZAGREB, Ilica 242 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
 
Zagreb, 15. studenoga 2016. godine 
 
Temeljem čl. 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 72. i 105. Statuta 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, studijskih programa, čl. 11. Pravilnika o studijima i 
studiranju i prijedloga stručnih vijeća: Odjela za povijest, Odjela za komunikologiju, Odjela za 
sestrinstvo, Odjela za sociologiju i Odjela za psihologiju, Senat na 54. sjednici održanoj dana 
15. studenoga 2016. godine donosi  
 
 

ODLUKU 
o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija povijesti, 

komunikologije, sestrinstva, sociologije i psihologije u akademskoj godini 2017./2018. 
 
 
OPĆI DIO 

I. 
Ovom Odlukom određuju se uvjeti upisa za osobe koje će se po prvi puta u akademskoj godini 
2017./2018. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisati u I. godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija:  
- povijesti 
- komunikologije 
- sestrinstva 
- sociologije 
- psihologije 
 
POSEBNI DIO 
 
UVJETI UPISA NA STUDIJ POVIJESTI: 

1. opći uvjeti  

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj odnosno 
priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu, 

 položena državna matura. 
2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag provjere razumijevanja – pismeno, 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 
 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  15,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   15,00 % 

Matematika  B   10,00 % 

Strani jezik  A   15,00 % 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika 
na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

 



Izborni dio državne mature 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Povijest  NE   5,00 % 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Provjera razumijevanja - pismeno - HKS DA 30,00 % 25,00 % 

Motivacijski razgovor - HKS - Povijest  DA  40,00 %  10,00 % 

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II                                                                                                                                    5,00 % 

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 
UVJETI UPISA NA STUDIJ KOMUNIKOLOGIJE: 

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno 
priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu, 

 položena državna matura. 
2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 
 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   20,00 % 

Matematika  B   15,00 % 

Strani jezik  A   20,00 % 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog 
jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog 
ispita.  

Izborni dio državne mature 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Bilo koji izborni predmet  DA   5,00 % 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS - Komunikologija  DA  40,00 %  15,00 % 

 

 



Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II                                                                                                                                    5,00 % 

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 
UVJETI UPISA NA STUDIJ PSIHOLOGIJE:  

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno 
priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,  

 položena državna matura. 
2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja, 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 
 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  25,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   15,00 % 

Matematika  A   15,00 % 

Strani jezik  A   15,00 % 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika 
na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

 
Izborni dio državne mature 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Kemija ili Biologija ili Fizika ili Vjeronauk ili Filozofija ili 
Logika ili Politika i gospodarstvo ili Psihologija ili Sociologija 

DA   * 

*Pristupnik je dužan položiti jedan od devet navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni 
bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 5,00%. 
 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Test apstraktnog mišljenja DA 40,00 %  15,00 % 

Motivacijski razgovor - HKS - Psihologija  DA  40,00 %  5,00 % 

 

 

 

 

 



Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II                                                                                                                                    5,00 % 

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 
UVJETI UPISA NA STUDIJ SOCIOLOGIJE: 

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno 
priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu,  

 položena državna matura. 
2. dodatni uvjeti 
• prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja, 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

 
Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  10,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   20,00 % 

Matematika  B   20,00 % 

Strani jezik  A   20,00 % 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika 
na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Test apstraktnog mišljenja DA 20,00 %  15,00 % 

Motivacijski razgovor - HKS - Sociologija  DA  40,00 %  10,00 % 

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II                                                                                                                                   5,00 % 

 
 



Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 

UVJETI UPISA REDOVITIH STUDENATA NA STUDIJ SESTRINSTVO: 
Opći uvjeti 

 završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, 
fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog  ili 
zubotehničkog smjera) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera-
prema važećem programu) ili gimnazija, 

 položena državna matura, 

 psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika 
školske medicine ili medicine rada). 

 
Dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 
 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  30,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   10,00 % 

Matematika  B   10,00 % 

Strani jezik  B   10,00 % 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika 
na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 
  

Izborni dio državne mature 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Biologija ili Kemija ili Fizika DA   * 

*Pristupnik je dužan položiti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem sva tri predmeta stječu se dodatni 
bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10,00%, drugi s 10,00%, a treći s 10,00%. 

 
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS - Sestrinstvo DA  40,00 %  10,00 % 

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II                                                                                                                                    5,00 % 

 
 



Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 

UVJETI UPISA IZVANREDNIH STUDENATA NA STUDIJ SESTRINSTVO: 
 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  30,00 % 

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   10,00 % 

Matematika  B   10,00 % 

Strani jezik  B   10,00 % 

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika 
na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

 
Izborni dio državne mature 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Biologija ili Kemija ili Fizika DA   * 

*Pristupnik je dužan položiti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem sva tri predmeta stječu se dodatni 
bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 10.00%, drugi s 10.00%, a treći s 10,00%. 

 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS - Sestrinstvo  DA  40,00 %  10,00 % 

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna 
postignuća iznosi 5,00 %. 

 
 
IZVANREDNI STUDENTI – KVOTA 24+: 

 
Opći uvjeti 

 završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, 
fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog ili 
zubotehničkog smjera) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera-
prema važećem programu) ili gimnazija, 

 psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika 
školske medicine ili medicine rada).   



Dodatni uvjeti 
 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

Vrjednovanje: 
a) općeg uspjeha u svim razredima srednje škole - vrjednovanje 15,00%, 
b) prosječne ocjene završnog ispita/mature - vrjednovanje 5,00%, 
c) prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na zdravstvenu njegu u svim 

razredima srednje škole ili Biologije za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole 
navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz zdravstvene njege - 
vrjednovanje 20,00%, 

d) prosječne ocjene iz Anatomije, Fiziologije, odnosno Anatomije i fiziologije ili prosječne 
ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje 
škole ili Kemije za gimnaziju – vrjednovanje 20,00%, 

e) prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno 
prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna 
medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i 
porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, 
Oftamologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili 
Fizike za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima 
koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine – vrjednovanje 20,00%,  

f) motivacijskog razgovora - vrjednovanje 20,00% (prag prolaznosti je 40,00%). 
 

Senat je na prijedlog stručnih vijeća odjela imenovao članove Sveučilišnog povjerenstva i 
članove Povjerenstava za upis za svaki studij posebnom odlukom.  

 
IV. 

Odredbe ove Odluke objavit će se putem javnog natječaja na mrežnim stranicama Sveučilišta. 
 
U javnom glasilu objavit će se da je Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo natječaj o uvjetima 
upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija povijesti, psihologije, sociologije, 
komunikologije i sestrinstva koji sadrži uvjete, broj upisnih mjesta, postupak, podatke o 
ispravama i rokove (za prijavu i upis). 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
 

 
REKTOR 

 
 

prof. dr. sc. Željko Tanjić 
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