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

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

 Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu 
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 sociologije s najmanje 120 ECTS bodova i 
stečenim akademskim nazivom magistar ili magistra sociologije 

                                                   ili 

 o završenom studiju sociologije i stečenoj tituli diplomiranoga sociologa prije uvođenja 
Bolonjskoga sustava 2005. godine 
                                                           ili 

 o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju, diplomskom sveučilišnom studiju ili 
poslijediplomskom magistarskom studiju prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine 
iz područja drugih znanosti  

2. potvrdu 

 prosjeku ocjena tijekom preddiplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija 
minimalno 3,5 
                                                            ili 

 dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s 
akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili 
stručni rad u relevantnoj publikaciji uz priložen dokaz znanstvene i stručne aktivnosti 
(izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim 
projektima, itd.) kojima pristupnik iskazuje motiviranost za upis na poslijediplomski 
sveučilišni studij sociologije i stručnu kompetentnost – ako je pristupnik ostvario prosjek 
ocjena na preddiplomskoj i diplomskoj razini ili tijekom studija manji od 3,5.  

3. pismo namjere u kojem je navedena jasna želja i motivacija za upis na poslijediplomski 
sveučilišni studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, 
istraživanjem određenoga polja. 

4. dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka – dodatni uvjeti (provjera)  u iznosu od 
500,00 kuna*  

5. dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije za pristupnike koji su 
diplomski sveučilišni studij sociologije 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) 

mailto:dodatne.provjere@unicath.hr

