
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
Ilica 242, Zagreb 
Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji 
 

PRIJAVNI OBRAZAC 
za razredbeni postupak i upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij Povijest 

 
Rok za predaju: 30. rujna 2018. 

 
IME I PREZIME: ______________________________________________________________ 

Djevojačko prezime: ____________________________________________ 

Adresa: _______________________________________________________ 

E-pošta________________________________________________________ 

Tel.: _____________________________ 

OIB:  _____________________________   

Državljanstvo: _____________________ 

Zaposlen/a: ___________________________________________________________________ 

 
Prijavi prilažem sljedeće dokumente (zaokružite): 

1. potvrdu  

 o završenom diplomskom sveučilišnom studiju povijesti  
                                          ili 

 o završenom srodnom diplomskom sveučilišnom studiju  
 

2. potvrdu  

 o ostvarenom težinskom prosjeku ocjena diplomskoga sveučilišnoga studija i to najmanje 4,0 
                                            ili 

 dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s 
akademskim postignućima pristupnika - ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na 
diplomskome sveučilišnome studiju manji od 4,0 

3. pismo namjere s navedenim razlozima istraživanja određenoga polja, okvirni prijedlog teme 
doktorske disertacije i motivaciju za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest 

4. životopis 
5. potvrdno pismo u kojem mentor s popisne liste mentora, uz obrazloženje daje svoj pristanak za 

mentorstvo 
6. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka – dodatni uvjeti (provjera) u iznosu od 500,00 

kuna* 
7. dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su diplomski 

sveučilišni studij povijesti završili izvan Republike Hrvatske 
 
Napomena (zaokružiti):  Sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GPDR) i Zakona o 
provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

SUGLASAN SAM / NISAM SUGLASAN 
da se moji osobni podatci sadržani na ovom Prijavnom obrascu za upis na poslijediplomski sveučilišni 
(doktorski) studij, kao i moji osobni podatci sadržani u eventualno naknadno dostavljenoj dokumentaciji kojom 
dokazujem ispunjenje uvjeta za upis na doktorske studije Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta obrađuju i koriste 
u navedenu svrhu. 

                        Vlastoručni potpis  
 

U __________________________2018.                       ___________________________ 
 
    
* Dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka može se dostaviti putem Službe za studentska pitanja (9-13) ili putem e-
pošte (pdf./jpg.)na dodatne.provjere@unicath.hr ili uplatiti osobno na blagajni Sveučilišta radnim danom (9 -11 i 13-15) 

http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2018/06/Potvrdno-pismo-mentora-na-poslijediplomskom-sveu%C4%8Dili%C5%A1nom-studiju-Povijest.docx
http://www.unicath.hr/hks2015/wp-content/uploads/2018/06/Prijedlog-mentora-na-poslijediplomskom-sveu%C4%8Dili%C5%A1nom-studiju-Povijest.pdf
mailto:dodatne.provjere@unicath.hr

