
KALENDAR ROKOVA I TERMINA DODATNIH PROVJERA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU  2017./2018. 

 

 

Diplomski sveučilišni studij POVIJEST: 

Usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest 

 

Rok za prijavu studija 

11. rujna 2017. godine 

Prijava studija odvija se putem sustava NISpDS kroz 

aplikaciju e-Građani (pristupite putem linka 

https://diplomski.studij.hr/)  

Rok za dostavljanje dokaza o 

uplati troškova razredbenog 

postupka 

 

11. rujna 2017. godine 

Način dostave molimo pogledati u dokumentu Dodatne 

provjere - predlošci uplatnica (pristupite putem linka 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-

predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf)  

 

Rok za predaju zahtjeva za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

5. rujna 2017. godine 

Način pokretanja molimo pogledati u dokumentu Zahtjev za 

priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupite 

putem linka http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-

inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf)  

 

Rok za dostavu dokaza za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

11. rujna 2017. godine 

Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za 

upis na diplomski sveučilišni studij povijesti završili izvan 

Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. 

 

Provođenje postupka 

utvrđivanja dodatnih uvjeta 

 

11. rujna 2017. godine 

Pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni studij iz 

drugih humanističkih ili društvenih znanosti ili integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih 

humanističkih ili društvenih znanosti dužan je Hrvatskom 

katoličkom sveučilištu dostaviti ovjerene preslike studijskog 

programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa 

koji je završio te dopunske isprave o studiju, odnosno 

ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija. 

 

https://diplomski.studij.hr/
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf


Težinski prosjek ocjena 

manji od 3,0 

 

Ukoliko pristupnik nema težinski prosjek ocjena najmanje 

3,0, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu 

diplomskog sveučilišnog studija Povijest: usmjerenje Stari i 

srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest može uzeti u 

obzir razmatranje najmanje dvije preporuke predmetnih 

nastavnika. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom 

pristupa motivacijskom razgovoru. 

 

Motivacijski razgovori 

 

14. rujna 2017. godine 

Raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen na 

službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi pod oznakom Rasporedi 

(http://www.unicath.hr/upisi) 

 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta do 20. rujna 2017. 

godine. 

Rok za ulaganje prigovora 

na rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog 

razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata 

motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS i na oglasnoj 

ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu 

za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog 

sveučilišnog studija Povijest: usmjerenje Stari i srednji vijek i 

usmjerenje Suvremena povijest u pisanom obliku putem 

Službe za studentska pitanja. Povjerenstvo je dužno 

razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova 

podnošenja. 

 

Objavljivanje konačne     

rang-liste  

1. listopada 2017. godine 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 14:00 sati. 

Upisi 

5. listopada 2017. godine u 11 sati 

Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na 

mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unicath.hr 

  

http://www.unicath.hr/upisi


KALENDAR ROKOVA I TERMINA DODATNIH PROVJERA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU  2017./2018. 

 

 

Diplomski sveučilišni studij PSIHOLOGIJA 

 

Rok za prijavu studija 

 

11. rujna 2017. godine 

Prijava studija odvija se putem sustava  NISpDS kroz 

aplikaciju e-Građani (pristupite putem linka 

https://diplomski.studij.hr/) 

 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

 

11. rujna 2017. godine 

Način dostave molimo pogledati u dokumentu Dodatne 

provjere - predlošci uplatnica (pristupite putem linka 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-

predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf) 

 

Rok za predaju zahtjeva za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

5. rujna 2017. godine 

Način pokretanja molimo pogledati u dokumentu Zahtjev za 

priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupite 

putem linka http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-

inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf) 

 

Rok za dostavu dokaza za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

11. rujna 2017. godine 

Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za 

upis na diplomski sveučilišni studij psihologije završili izvan 

Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. 

 

Pristupnici koji nisu završili 

preddiplomski sveučilišni 

studij Psihologija na 

Hrvatskom katoličkom 

sveučilištu 

 

11. rujna 2017. godine 

Putem Službe za studentska pitanja dužni dostaviti ovjerene 

preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave 

studijskog programa koji su završili te dopunsku ispravu o 

studiju (original ili ovjerenu presliku) odnosno ovjereni 

prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija. 

 

https://diplomski.studij.hr/
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf


Motivacijski razgovori 

 

13. rujna i 14. rujna 2017. godine 

Raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen na 

službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi pod oznakom Rasporedi 

(http://www.unicath.hr/upisi) 

 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta do 20. rujna 2017. 

godine. 

 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog 

razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata 

motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS i na oglasnoj 

ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu 

za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog 

sveučilišnog studija Psihologija u pisanom obliku putem 

Službe za studentska pitanja. Povjerenstvo je dužno 

razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 

  

 

 

Objavljivanje konačne    

rang-liste  

 

1. listopada 2017. godine 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 14:00 sati. 

 

 

Upisi 

 

5. listopada 2017. godine u 10 sati 

Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na 

mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unicath.hr 

  

http://www.unicath.hr/upisi


KALENDAR ROKOVA I TERMINA DODATNIH PROVJERA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU  2017./2018. 

 

 

Diplomski sveučilišni studij SESTRINSTVO 

 

Rok za prijavu studija 

 

11. rujna 2017. godine 

Prijava studija odvija se putem sustava  NISpDS kroz 

aplikaciju e-Građani (pristupite putem linka 

https://diplomski.studij.hr/) 

 

Rok za dostavljanje dokaza 

o uplati troškova dodatnih 

provjera 

 

11. rujna 2017. godine 

Način dostave molimo pogledati u dokumentu Dodatne 

provjere - predlošci uplatnica (pristupite putem linka 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-

predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf) 

 

Rok za predaju zahtjeva za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

5. rujna 2017. godine 

Način pokretanja molimo pogledati u dokumentu Zahtjev za 

priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupite 

putem linka http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-

inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf) 

 

Rok za dostavu dokaza za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 

11. rujna 2017. godine 

Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za 

upis na diplomski sveučilišni studij sestrinstva završili izvan 

Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. 

 

Provođenje postupka 

utvrđivanja dodatnih uvjeta 

 
11. rujna 2017. godine 
Pristupnici sa završenim preddiplomskim stručnim studijem 

Sestrinstvo ili preddiplomskim stručnim studijem Primaljstvo 

dužni su putem Službe za studentska pitanja, dostaviti 

ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana 

nastave studijskog programa koji su završili te dopunsku 

ispravu o studiju (original ili ovjerenu presliku), odnosno 

ovjereni prijepis ocjena završenog preddiplomskog studija. 

 

https://diplomski.studij.hr/
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf


Rok za dostavljanje 

dokumentacije o dodatnim 

postignućima1 

 
11. rujna 2017. godine 
Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje dodatna 

postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku natjecanja 

za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište dostavlja Hrvatskom 

katoličkom sveučilištu.  

 

Motivacijski razgovori 

 
13. rujna 2017. godine 
Raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen na 

službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi pod oznakom Rasporedi 

(http://www.unicath.hr/upisi) 

 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta do 20. rujna 2017. 

godine. 

 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog 

razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata 

motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS i na oglasnoj 

ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu 

za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog 

sveučilišnog studija Sestrinstvo u pisanom obliku putem 

Službe za studentska pitanja. Povjerenstvo je dužno 

razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 

 

 

Objavljivanje konačne    

rang-liste 

 

1. listopada 2017. godine 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 14:00 sati. 

 

 

Upisi 

 

4. listopada 2017. godine u 11 sati 

Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na 

mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unicath.hr 

 

  

                                                           
1 Dokaz o dodatnim postignućima dostavlja se: 
- osobno, Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska, 
od 9.00 do 13.00 sati; 
- poštom na adresu: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska. 

http://www.unicath.hr/upisi


KALENDAR ROKOVA I TERMINA DODATNIH PROVJERA NA 

HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU  2017./2018. 

 

 

Diplomski sveučilišni studij SOCIOLOGIJA: 

Upravljanje i javne politike 

 

Rok za prijavu studija 

11. rujna 2017. godine 

Prijava studija odvija se putem sustava  NISpDS kroz 

aplikaciju e-Građani (pristupite putem linka 

https://diplomski.studij.hr/) 

Rok za dostavljanje dokaza o 

uplati troškova dodatnih 

provjera 

 

11. rujna 2017. godine 

Način dostave molimo pogledati u dokumentu Dodatne 

provjere - predlošci uplatnica (pristupite putem linka 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-

predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf) 

 

Rok za predaju zahtjeva za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 
5. rujna 2017. godine 
Način pokretanja molimo pogledati u dokumentu Zahtjev za 

priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (pristupite 

putem linka http://www.unicath.hr/hks2015/wp-

content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-

inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf) 

 

Rok za dostavu dokaza za 

priznavanje inozemne 

visokoškolske kvalifikacije 

 
11. rujna 2017. godine 
Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za 

upis na diplomski sveučilišni studij sociologije završili izvan 

Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o 

priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. 

 

Provođenje postupka 

utvrđivanja dodatnih uvjeta 

11. rujna 2017. godine 

Pristupnici sa završenim dvopredmetnim preddiplomskim 

sveučilišnim studijem sociologije, preddiplomskim 

sveučilišnim ili stručnim studijem iz drugih društvenih ili 

humanističkih znanosti ili integriranim preddiplomskim i 

diplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem iz drugih 

društvenih ili humanističkih znanosti dužni su putem 

Službe za studentska pitanja dostaviti ovjerene preslike 

studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog 

programa koji su završili te dopunsku ispravu o studiju 

(original ili ovjerenu presliku), odnosno ovjereni prijepis 

ocjena završenog preddiplomskog studija. 

https://diplomski.studij.hr/
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Dodatne-provjere-uplate-i-predlo%C5%A1ci-uplatnica-2.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2017/03/Zahtjev-za-priznavanje-inozemne-visoko%C5%A1kolske-kvalifikacije.pdf


Težinski prosjek ocjena manji 

od 3,0 

 

Ukoliko pristupnik nema težinski prosjek ocjena najmanje 

3,0, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu 

diplomskog sveučilišnog studija Sociologija: Upravljanje i 

javne politike može uzeti u obzir razmatranje pristupnikove 

molbe ako uz nju priloži barem dvije preporuke predmetnih 

nastavnika. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom 

pristupanja motivacijskom razgovoru. 

 

Motivacijski razgovori 

 

13. rujna 2017. godine 

Raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen na 

službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 

sveučilišta, u rubrici Upisi pod oznakom Rasporedi 

(http://www.unicath.hr/upisi) 

 

Objavljivanje rezultata 

motivacijskih razgovora 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta do 20. rujna 2017. 

godine. 

Rok za ulaganje žalbe na 

rezultate motivacijskog 

razgovora 

 

Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog 

razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja rezultata 

motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS i na oglasnoj 

ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi osobno Povjerenstvu 

za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog 

sveučilišnog studija Sociologija: Upravljanje i javne politike 

u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja. 

Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata 

od njegova podnošenja.  

 

Objavljivanje konačne     

rang-liste  

1. listopada 2017. godine 

Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj 

ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta u 14:00 sati. 

Upisi 

4. listopada 2017. godine u 10 sati 

Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na 

mrežnim stranicama Sveučilišta http://www.unicath.hr 

 

http://www.unicath.hr/upisi

