HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Na temelju članka 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine,
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15,
131/17), članka 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih
programa diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija,
članka 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju i Odluke Senata od 10. ožujka 2021. godine,
KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-203, raspisuje
NATJEČAJ
za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija
Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija
u akademskoj godini 2021./2022.
OPĆI DIO
Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest,
Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/19-08/05,
URBROJ: 498-03-01-02/2-21-203 od 10. ožujka 2021. godine, utvrđuju se uvjeti upisa za osobe koje će se
po prvi put u akademskoj godini 2021./2022. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (dalje u tekstu:
Sveučilište) upisati u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija:
- Komunikologija
- Povijest
- Psihologija
- Sestrinstvo
- Sociologija
Upisna kvota
Upisna kvota za upis redovitih i izvanrednih studenata u akademskoj godini 2021./2022. iznosi:

Upisna kvota
za EU
državljane* linerani model
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* Odnosi se na državljane Republike Hrvatske i kandidate iz zemalja članica EU.

** Kvota za državljane RH se ne proširuje slobodnim mjestima na listi za strane državljane
*** Izvan kvote ako kandidat nije rangiran unutar kvote
Postupanje s pravom prednosti (a ili b)
a) Izvan kvote ako kandidat nije
rangiran unutar kvote*
b) Izvan kvote**

a)

Pravo prednosti pri upisu, bez obzira na ostvaren broj bodova, pod uvjetom da prijeđe bodovni prag,
ima jedan (1) pristupnik koji se upisuje u statusu redovitog studenta po svakom studiju:
- hrvatski branitelj iz Domovinskog rata,
- HRVI iz Domovinskog rata,
- dijete smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
- dijete 100-postotnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine,
- pristupnik sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom),
- pristupnik iz sustava alternativne skrbi,
- dijete osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95,
108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19),
- dijete civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti
vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94,
108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19)
- dijete mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma čije je
oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida
rata (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,
103/03, 148/13, 98/19).
Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima
Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):
• pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji,
Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj
Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
• hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.
Proširivanje kvote za državljane RH
slobodnim mjestima na listi za strane
državljane* (da/ne)

ne

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera)
Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) studenata u I. godinu diplomskih
sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini
2021./2022. provode se od 1. srpnja 2021. do 11. rujna 2021. godine. Ukoliko nakon završenih upisa
ostane slobodnih upisnih mjesta, razredbeni postupak za upis studenata na preostala slobodna mjesta
bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će utvrditi Senat Sveučilišta.
Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na diplomski sveučilišni studij
Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija obavljaju se putem Nacionalnog
informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS). Rok za prijavu studija putem NISpDS
sustava, kojem se pristupa putem sustava e-građani, moguć je do 11. rujna 2021. godine.

Prijave za upis i razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na diplomske sveučilišne
studije Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija za pristupnike unutar kvote za Hrvate
izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani
dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu (Ilica 242, Zagreb) do 11. rujna 2021.
godine.
Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis
podnose do 11. rujna 2021. godine na prijavnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentska
pitanja Sveučilišta ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave za upis razmatrat će se uz
priloženu dokumentaciju i to:
1. diplomu o završenom studiju u Republici Hrvatskoj sukladno uvjetima upisa pojedinog studija ili
za završen studij izvan Republike Hrvatske Rješenje o akademskom priznavanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije ili potvrdu o pokrenutom postupku akademskog priznavanja inozemne
visokoškolske kvalifikacije
2. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan
Republike
3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne
iskaznice za strane državljane)
4. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima)
5. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku
6. životopis na hrvatskom jeziku.
Postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije pokreće se putem Službe za studentska
pitanja.
Priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije
Pristupnici koji su preddiplomski sveučilišni studij koji je preduvjet za upis na diplomske sveučilišne
studije završili izvan Republike Hrvatske, moraju Sveučilištu dostaviti dokaz o priznavanju inozemne
visokoškolske kvalifikacije. Rok za dostavljanje dokaza o priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije je 11. rujna 2021. godine.
Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem
Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenuti postupak za priznavanja
inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavljanja školovanja. Uz zahtjev se prilažu:
1. isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku,
2. ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija,
3. isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva,
4. dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske
kvalifikacije.
Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku i latiničnom
pismu. Priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog
tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).
Rok za predaju zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije je 11. rujna 2021. godine.
Pristupnici koji u trenutku upisa na diplomski sveučilišni studij ne budu imali izdano Rješenje o
akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije nego samo potvrdu o pokrenutom
postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije moći će se upisati na
diplomski sveučilišni studij, ali će njihov upis biti uvjetan sve dok u Službu za studentska pitanja ne
predaju Rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije.

Razredbeni postupak
Dodatni uvjeti
Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za upis na diplomske sveučilišne studije
Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija provodi se od 15. do 20. rujna 2021. godine.
Kalendar razredbenog postupka – dodatni uvjeti (provjera) bit će objavljen na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Prigovor
Pristupnik može na rezultate razredbenog postupka – dodatnih uvjeta (provjera) uložiti prigovor
Povjerenstvu za upise na preddiplomski i diplomski studij u akademskoj godini 2021./2022. u roku od 24 sata
od objave rezultata razredbenog postupka – dodatnih uvjeta (provjera). Prigovor se podnosi osobno u
pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu (Ilica 242, Zagreb).
Administrativni trošak prijave upisa
Administrativni trošak prijave upisa iznosi za:
- diplomski sveučilišni studij Komunikologija: 150,00 kuna
- diplomski sveučilišni studij Povijest: 150,00 kuna
- diplomski sveučilišni studij Psihologija: 150,00 kuna
- diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (redoviti i izvanredni): 150,00 kuna
- diplomski sveučilišni studij Sociologija: 150,00 kuna.
Pristupnici su dužni administrativni trošak prijave upisa podmiriti do 11. rujna 2021. godine uplatom
na blagajni Sveučilišta ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 (u poziv
na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Administrativni trošak prijave upisa – naziv studija)
te Sveučilištu dostaviti dokaz o uplati do 11. rujna 2021. godine do 23:59 sati.
Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa pristupnici mogu dostaviti putem:
- e-pošte na: dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu
- Službe za studentska pitanja na Sveučilištu (Ilica 242, Zagreb)
- uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati.
Upisi
Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom
postupku na konačnoj rang-listi za svaki studij.
Pravo na upis stječu pristupnici koji su putem sustava NISpDS ili unutar kvote za Hrvate izvan
Republike Hrvatske potvrdili namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na konačnoj ranglisti do popunjavanja upisne kvote.
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Obavijest o datumu i mjestu upisa kao i o potrebnoj dokumentaciji za upis bit će pravovremeno
objavljena na mrežnoj stranici Sveučilišta: www.unicath.hr
Participacija u troškovima studiranja
Redoviti studenti (upisno mjesto od 1. do 40.)
Pristupnici koji su stekli pravo upisa na diplomske sveučilišne studije te su rangirani na rang-listi od 1.
do 40. upisnog mjesta (redoviti studij Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija) te iz

kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo
prednosti obavezno podmiruju:
- troškove upisa, sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja
KLASA: 400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/2-21-30 od 21. travnja 2021. godine, u iznosu
od 700,00 kuna,
- djelomičnu participaciju u troškovima studiranja (linearni model) sukladno Odluci o visini
participacije studenata u troškovima studiranja, KLASA: 400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/221-30 od 21. travnja 2021. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova
studiranja.
Redoviti studenti upisani po linearnom modelu djelomičnu participaciju u troškovima studiranja
podmiruju odjednom, pri upisu u zimski semestar ili u dva jednaka obroka: pri upisu u zimski i pri
upisu u ljetni semestar.
Redoviti studenti (upisno mjesto od 41. do 45.)
Pristupnici koji su stekli pravo upisa na diplomske sveučilišne studije te su rangirani na rang-listi od
41. do 45. upisnog mjesta (redoviti studij Komunikologija, Povijest Psihologija, Sociologija) obavezno
podmiruju:
- troškove upisa sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja
KLASA: 400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/2-21-30 od 21. travnja 2021. godine, u iznosu
od 300,00 kuna,
- punu participaciju u troškovima studiranja sukladno Odluci o visini participacije studenata u
troškovima studiranja KLASA: 400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/2-21-30 od 21. travnja
2021. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja i to:
o 9.000,00 kuna za diplomski sveučilišni studij Povijest
o 9.000,00 kuna za diplomski sveučilišni studij Sociologija
o 14.000,00 kuna za diplomski sveučilišni studij Psihologija
o 14.000,00 kuna za diplomski sveučilišni studij Komunikologija
Iznos pune participacije u troškovima studiranja redoviti studenti plaćaju za svaku akademsku godinu
odjednom (pri upisu u zimski semestar), u dva jednaka obroka (pri upisu u zimski i pri upisu u ljetni
semestar) ili u deset jednakih obroka, sukladno potpisanoj Izjavi.
Redoviti studenti koji studiraju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja, a koji su na
temelju postignutog uspjeha tijekom protekle akademske godine rangirani unutar 10 % najboljih
studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u dijelu
ili u cijelosti za tekuću akademsku godinu.
Izvanredni studenti
Pristupnici koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij te su rangirani na rang-listi na
izvanrednom diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo obavezno podmiruju:
o troškove upisa sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja KLASA:
400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/2-21-30 od 21. travnja 2021. godine u iznosu od 300,00
kuna,
o punu participaciju u troškovima studiranja sukladno Odluci o visini participacije studenata u
troškovima studiranja KLASA: 400-09/19-02/01, UBROJ: 498-03-02-01/2-21-30 od 21. travnja
2021. godine i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja i to:
o 15.000,00 kuna po godini studija, odnosno ukupno 30.000,00 kuna za dvije godine
diplomskog sveučilišnog studija, a ostatak do punog iznosa troškova studiranja
snosi Sveučilište.
Iznos pune participacije u troškovima studiranja izvanredni studenti plaćaju za svaku akademsku
godinu u ukupnom iznosu prilikom upisa u zimski semestar ili obročno u dva jednaka obroka (pri
upisu u zimski i pri upisu u ljetni semestar) ili u deset jednakih obroka, sukladno potpisanoj Izjavi.

Izvanredni studenti koji su upisali studij uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja plaćaju
punu participacije tijekom cijeloga studija, kao i za ponavljanje godine, sukladno potpisanom Ugovoru
i Izjavi o plaćanju troškovima studiranja.
Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenog iznosa troškova studiranja studentu koji iz bilo kojeg
razloga odustane od studija, odnosno izgubi status studenta.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje
medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo
1. Uvjeti upisa
- završen preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
- završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
- završen preddiplomski stručni studij komunikologije ili završen preddiplomski sveučilišni studij
iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti u slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote
- težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije ili
dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije ili preddiplomskog stručnog
studija komunikologije ili preddiplomskog sveučilišnog studija iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija iz
drugih društvenih ili humanističkih znanosti 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 Komunikologija: usmjerenje Znanstveno
istraživanje medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo može uzeti
u obzir razmatranje dvije preporuke predmetnih nastavnika.
Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja pristupnom intervjuu.
Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim
studijem komunikologije ili preddiplomskim stručnim studijem komunikologije može upisati studij,
utvrđuje Stručno vijeće Odjela za komunikologiju na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka
upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje
medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo.
Dodatne uvjete pod kojima pristupnici s utvrđenom razlikom nižom od 35 ECTS bodova između
završenog studijskog programa i studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu
kojeg se izvodi nastava na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta utvrđuje Stručno
vijeće Odjela za komunikologiju na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu
diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s
javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo.
Pristupnici sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih
znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti, kako bi stekli potrebna znanja za nastavak studiranja na diplomskom
sveučilišnom studiju Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću i
usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo dužni su upisati Program razlikovne godine
ukoliko je utvrđena razlika viša od 35 ECTS bodova.

Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno
valjanosti
Završen preddiplomski
sveučilišni studij komunikologije
kojim se stječe naziv sveučilišni
prvostupnik/prvostupnica
Da
Trajan
(baccalaureus/baccalaurea)
komunikologije ili završen
istovrsni preddiplomski studijski
program

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Težinsk
i
prosjek
ocjena

3,0

5,0

0

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa:
1.
Preddiplomski studij komunikologije, Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
2.
Preddiplomski studij novinarstva, Fakultet političkih znanosti, Sveučilišta u Zagrebu
3.
Preddiplomski sveučilišni studij Novinarstvo, Sveučilište Sjever
4.
Preddiplomski sveučilišni studij Mediji i kultura društva, Sveučilište u Dubrovniku
5.
Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
6.
Preddiplomski sveučilišni studij Kulture i turizma, Sveučilište u Zadru
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

- završen preddiplomski stručni
studij komunikologije ili završen
preddiplomski sveučilišni studij iz
drugih društvenih ili humanističkih
znanosti u slučaju nepopunjenosti
ukupne upisne kvote
- završen integrirani preddiplomski
i diplomski sveučilišni studij iz
drugih društvenih ili humanističkih
znanosti u slučaju nepopunjenosti
ukupne upisne kvote

Da

Trajan

Težinski
prosjek
ocjena

3,0

5,0

0

Dodatne uvjete pod kojima pristupnici, koji preddiplomski sveučilišni studij komunikologije nisu
završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu mogu upisati studij, utvrđuje Povjerenstvo za provođenje
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija: usmjerenje Znanstveno
istraživanje medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo te
predlaže Stručnom vijeću Odjela za komunikologiju može li se pristupnik ravnopravno s ostalim
pristupnicima natjecati u razredbenom postupku. Povjerenstvo također predlaže moguće razlikovne
predmete koje pristupnik mora položiti ako u razredbenom postupku ostvari pravo na upis.
Pristupnici kojima su propisani razlikovni predmeti u vrijednosti do 35 ECTS bodova upisuju se na
diplomski sveučilišni studij Komunikologija kao redoviti studenti, uz obvezu polaganja razlikovnih
predmeta do završetka diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija. Pristupnici kojima su
propisani razlikovni predmeti u vrijednosti većoj od 35 ECTS bodova, ne mogu se ravnopravno
natjecati s ostalim pristupnicima u razredbenom postupku te su dužni upisati Program razlikovne
godine.

U svrhu provođenja postupka iz prethodnog stavka, pristupnik je dužan Hrvatskom katoličkom
sveučilištu do 11. rujna 2021. godine 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 sveučilišnog studija.
Uvjeti za upis diplomskog studija
Naziv

Obvezno

Rok valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanj
e

Da

Trajan

Ocjena

3,0

5,0

60 %

Težinski prosjek
ocjena na
preddiplomskom
sveučilišnom ili
stručnom studiju

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Pristupni
intervju

Da

Jedan rok

Postotak

40

100

40 %

2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij
komunikologije obuhvaća težinski prosjek ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog studija i ocjenu
pristupnog intervjua.
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
komunikologije, obuhvaća težinski prosjek ocjena iz dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog
studija komunikologije, ocjenu pristupnog intervjua, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojima
pristupnik može upisati studij.
U slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim
preddiplomskim stručnim studijem komunikologije ili završenim preddiplomskim sveučilišnim
studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti obuhvaća težinski prosjek ocjena iz
preddiplomskog stručnog ili sveučilišnog studija, ocjenu pristupnog intervjua, te utvrđivanje dodatnih
uvjeta pod kojima pristupnik može upisati studij.
U slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti s utvrđenom razlikom nižom od 35 ECTS bodova između završenog studijskog
programa i studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu kojeg se izvodi
nastava na Odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta obuhvaća težinski prosjek
ocjena iz integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, ocjenu pristupnog intervjua
te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može upisati diplomski sveučilišni studij
Komunikologija.
Pristupni intervju se provodi prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na web stranici Sveučilišta
www.unicath.hr.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu za
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija: usmjerenje
Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo u
pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja.

3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinskog prosjeka
ocjena 60 % i pristupnog intervjua 40 %; prag prolaznosti na pristupnom intervjuu je 40 %) za
pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij komunikologije ili završen
dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij komunikologije.
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote, popunjava se na osnovu postignutih bodova u
razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena 60 % i pristupnog intervjua 40 %; prag prolaznosti
na pristupnom intervjuu je 40 %) pristupnicima sa završenim preddiplomskim stručnim studijem
komunikologije ili preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih
znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti.
4. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija Povijest
1. Uvjeti upisa
1) Završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti ili dvopredmetni preddiplomski sveučilišni
studij povijesti ili preddiplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti
u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne
kvote.
2) Težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti ili
dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti ili preddiplomskog sveučilišnog
studija iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti ili integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti mora biti najmanje
3,0. Ako pristupnik na upisu nema težinski prosjek ocjena najmanje 3,0 Povjerenstvo za provođenje
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest: usmjerenje Stari vijek i srednji
vijek i usmjerenje Suvremena povijest može uzeti u obzir razmatranje najmanje dvije preporuke
predmetnih nastavnika. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom pristupa pristupnom
intervjuu.
Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili
društvenih znanosti može upisati studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest, na prijedlog
Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest. Ako
opterećenje utvrđenih dodatnih uvjeta (razlikovni predmeti) iznosi više od 25 ECTS bodova, kako bi
stekli potrebna znanja za nastavak studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju Povijest, pristupnik
se upućuje na upis Razlikovne godine povijesti. Dodatne uvjete pod kojima pristupnici s utvrđenom
razlikom nižom od 25 ECTS bodova između završenog studijskog programa i studijskog programa
preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za povijest
Hrvatskog katoličkog sveučilišta utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest na prijedlog Povjerenstva
za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest.
Moguće dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem
povijesti ili završenim dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijem povijesti utvrđuje
Stručno vijeće Odjela za povijest na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu
diplomskog sveučilišnog studija Povijest.

U svrhu provođenja postupka iz prethodnog stavka, 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 do 11. rujna 2021. godine 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 sveučilišnog studija.
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

- završen preddiplomski
sveučilišni studij
povijesti,
- završen dvopredmetni
preddiplomski
sveučilišni studij
povijesti

Da

Trajno

Bez
praga

-

-

0

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa:
1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku: Pedagogija
i Povijest (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
2. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
3. Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci:
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
4. Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru:
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
5. Sveučilište u Zagrebu – Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
6. Sveučilište u Zagrebu - Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
7. Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru:
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
8. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
9. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli:
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
10. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest i geografija; smjer: nastavnički (300 bodova, 5 godina, redovni integrirani preddiplomski i
diplomski studij)
11. Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest Jadrana i Mediterana (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)
12. Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofski
fakultet Sveučilišta u Zagrebu:
Povijest Jadrana i Mediterana (180 bodova, 3 godine, izvanredni preddiplomski sveučilišni studij)
13. Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu:
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)

Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije*
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

- završen preddiplomski
sveučilišni studij iz drugih
humanističkih ili društvenih
znanosti u slučaju
nepopunjenosti ukupne upisne
kvote,
- završen integrirani
preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij iz drugih
humanističkih ili
društvenih znanosti u slučaju
nepopunjenosti ukupne upisne
kvote

Da

Trajno

Bez
praga

-

-

0

* Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili
društvenih znanosti može upisati studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest, na prijedlog
Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest. Ako
utvrđeni dodatni uvjeti iznose više od 25 ECTS bodova, kako bi stekli potrebna znanja za nastavak
studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju povijesti pristupnik se upućuje na upis Razlikovne
godine. Dodatne uvjete pod kojima pristupnici s utvrđenom razlikom nižom od 25 ECTS bodova
između završenog studijskog programa i studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na
osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za povijest Hrvatskog katoličkog sveučilišta utvrđuje Stručno
vijeće Odjela za povijest na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu
diplomskog sveučilišnog studija Povijest.
Uvjeti za upis diplomskog sveučilišnog studija
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Težinski prosjek ocjena
na preddiplomskom
studiju

Da

Trajno

Ocjena

3,0

5,0

70 %

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv
Pristupni intervju

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Da

Jedan rok

Postotak

40 %

100 %

30 %

2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti ili
dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti obuhvaća težinski prosjek ocjena iz
preddiplomskog sveučilišnog studija i pristupni intervju. U slučaju nepopunjenosti ukupne upisne
kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz
drugih humanističkih ili društvenih znanosti obuhvaća težinski prosjek ocjena iz preddiplomskog

sveučilišnog studija i pristupni intervju, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojima pristupnik može
upisati studij. U slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa
završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih
ili društvenih znanosti obuhvaća težinski prosjek ocjena iz integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija i pristupni intervju, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može
upisati studij.
Pristupni intervju – provodi se prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. Prigovor se podnosi osobno Povjerenstvu za
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Povijest u pisanom obliku
putem Službe za studentska pitanja.
3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinski prosjek ocjena
– 70 %; pristupni intervju – 30 %, prag prolaznosti na pristupnom intervjuu je 40 %) za pristupnike koji
imaju završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti ili završen dvopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij povijesti.
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote, popunjava se na osnovu postignutih bodova u
razredbenom postupku (težinski prosjek ocjena – 70 %; pristupni intervju – 30 %, prag prolaznosti na
pristupnom intervjuu je 40 %) pristupnicima sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz
drugih humanističkih ili društvenih znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim
sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti uz određivanje dodatnih uvjeta
pod kojima pristupnik može upisati studij.
4. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija Psihologija
1. Uvjeti upisa
Završen preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) psihologije s težinskim prosjekom ocjena 3,00 ili više.
Za pristupnike koji preddiplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija
Psihologija utvrdit će može li se pristupnik ravnopravno s ostalim pristupnicima natjecati u
razredbenom postupku te predložiti Stručnom vijeću Odjela za psihologiju moguće razlikovne
predmete koje pristupnik mora položiti ako u razredbenom postupku ostvari pravo na upis. Pristupnici
kojima su propisani razlikovni predmeti do vrijednosti od 35 ECTS bodova upisuju se na diplomski
sveučilišni studij psihologije kao redoviti studenti, uz obvezu polaganja razlikovnih predmeta do
završetka diplomskog sveučilišnog studija Psihologija. Pristupnici kojima su propisani razlikovni
predmeti u vrijednosti većoj od 35 ECTS bodova, neće se moći ravnopravno s ostalim pristupnicima
natjecati u razredbenom postupku.
U svrhu provođenja postupka iz prethodnog stavka, pristupnik je dužan Hrvatskom katoličkom
sveučilištu do 11. rujna 2021. godine 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 sveučilišnog studija.
Preduvjet za upis diplomskog sveučilišnog studija za istovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno valjanost
Prag
Min
i
Završen preddiplomski
sveučilišni studij psihologije
Težinsk
kojim se stječe naziv
i
sveučilišni
Da
Trajan
3,0
prosjek
prvostupnik/prvostupnica
ocjena
(baccalaureus/baccalaurea)
psihologije

Max

Vrednovanj
e

5,0

0

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa:
1. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Fakultet Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu
2. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
3. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
4. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku
5. Preddiplomski sveučilišni studij psihologije Sveučilišta u Zadru
Uvjeti za upis diplomskog sveučilišnog studija
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Težinski prosjek ocjena na
preddiplomskom
sveučilišnom studiju

Da

Trajan

Ocjena

3,0

5,0

70 %

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv
Pristupni
intervju

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Da

Jedan rok

Postotak

50

100

30 %

2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij psihologije
kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) psihologije s
težinskim prosjekom ocjena 3,0 ili više obuhvaća težinski prosjek ocjena s preddiplomskog sveučilišnog
studija psihologije i ocjenu pristupnog intervjua.
Pristupni intervju provodi se prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objave rezultata
pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. Prigovor se podnosi osobno, Povjerenstvu za provođenje
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Psihologija u pisanom obliku putem Službe
za studentska pitanja.

3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na
zbroju bodova ostvarenih na osnovu težinskog prosjeka ocjena na preddiplomskom sveučilišnom
studiju psihologije i bodova ostvarenih na pristupnom intervjuu. Maksimalni broj bodova u
razredbenom postupku iznosi 1000 bodova, pri čemu se težinski prosjek ocjena na preddiplomskom
sveučilišnom studiju psihologije vrednuje sa 70 %, a rezultati pristupnog intervjua s 30 %. Prag
prolaznosti na pristupnom intervjuu je 50 %.
4. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (izvanredni studij)
1. Uvjeti upisa
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu može upisati osoba koja
je:
- završila preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
- završila preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ili preddiplomski stručni studij Primaljstvo uz
dodatne uvjete sukladno uvjetima iz javnog natječaja koji objavljuje Sveučilište
- prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo ili preddiplomskog
sveučilišnog studija Primaljstvo, odnosno prosjek ocjena završenog preddiplomskog stručnog studija
Sestrinstvo ili preddiplomskog stručnog studija Primaljstvo mora biti najmanje 3,0. Ukoliko pristupnik
na upisu nema prosjek ocjena najmanje 3,0, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu
diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo može uzeti u obzir razmatranje najmanje dvije preporuke
osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom
pristupanja pristupnom intervjuu.
U svrhu provođenja postupka utvrđivanja uvjeta za upis Služba za studentska pitanja preuzet će
dokumentaciju prijave iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS).
Preduvjet za upis diplomskog sveučilišnog studija za istovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno valjanost
Prag
Min
i
Završen preddiplomski
sveučilišni studij
Da
Trajno
Bez praga
Sestrinstvo
Završen preddiplomski
sveučilišni studij
Da
Trajno
Bez praga
Primaljstvo

Max

Vrednovanj
e
0%

0%

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa:
1. Sestrinstvo - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – redovni preddiplomski sveučilišni
studij (180 ECTS bodova).

2. Sestrinstvo - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - Nova Gradiška – izvanredni
preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
3. Sestrinstvo – Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – Pregrada – izvanredni
preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
4. Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu - redovni preddiplomski
sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
5. Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu – redovni preddiplomski
sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
6. Sestrinstvo - Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru – redovni preddiplomski sveučilišni
studij (180 ECTS bodova)
7. Sestrinstvo - Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu – redovni preddiplomski sveučilišni studij
(180 ECTS)
8. Sestrinstvo - Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu – izvanredni preddiplomski sveučilišni studij
(180 ECTS)
Preduvjet za upis diplomskog sveučilišnog studija za neistovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno
valjanosti*
Prag
Min
Završen
preddiplomski stručni
studij Sestrinstvo
Završen
preddiplomski stručni
studij Primaljstvo

Max

Vrednovanje

Da

Trajno

Bez praga

0%

Da

Trajno

Bez praga

0%

Popis neistovrsnih studijskih programa:
1. Sestrinstvo - Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za stručne studije Sveučilišta u Dubrovniku: (180
ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)
2. Sestrinstvo - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu: (180
ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)
3. Sestrinstvo - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu - Zdravstveno veleučilište u Zagrebu: (180
ECTS bodova, 3 godine, redovni stručni studij)
4. Sestrinstvo - Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: (180 ECTS
bodova, 3 godine, redovni stručni studij)
5. Sestrinstvo - Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: (180 ECTS
bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)
6. Sestrinstvo - Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci (Karlovac):
(180 ECTS bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)
7. Sestrinstvo - Veleučilište u Bjelovaru - Visoka tehnička škola u Bjelovaru: (180 ECTS bodova, 3
godine, redovni stručni studij)
8. Sestrinstvo - Veleučilište u Bjelovaru - Visoka tehnička škola u Bjelovaru: (180 ECTS bodova, 3
godine, izvanredni stručni studij)
9. Sestrinstvo - Sveučilište Sjever - Sveučilište Sjever: (180 ECTS bodova, 3 godine, izvanredni
stručni studij)
10. Sestrinstvo - Sveučilište Sjever - Sveučilište Sjever: (180
ECTS bodova, 3 godine, redovni
stručni studij)
11. Sestrinstvo - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta
u Puli: Sestrinstvo (180 bodova, 3 godine, redovni stručni studij)
12. Sestrinstvo - Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Odjel za prirodne i zdravstvene studije Sveučilišta
u Puli: Sestrinstvo (180 bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)

13. Primaljstvo - Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: (180 ECTS
bodova, 3 godine, redovni stručni studij)
14. Primaljstvo - Sveučilište u Rijeci - Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci: (180 ECTS
bodova, 3 godine, izvanredni stručni studij)
Uvjeti za upis diplomskog studija
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Da

Trajno

ocjena

3,0

5,0

70 %

Prosjek ocjena na
preddiplomskom
studiju

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv
Pristupni intervju

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Da

Jedan rok

postotak

40

100

20 %

Dodatna postignuća*
Naziv
Radovi objavljeni u
znanstvenom ili
stručnom časopisu,
uključujući i poglavlja u
knjigama
Radovi objavljeni u
znanstvenom ili
stručnom časopisu,
uključujući i poglavlja u
knjigama
Dokaz o pasivnom
sudjelovanju na
znanstvenom ili
stručnom skupu
(potvrda)
Dokaz o aktivnom
sudjelovanju na
znanstvenom ili
stručnom skupu (poster,
sažetak rada, potvrda o
statusu predavača)
Sudjelovanja na
tuzemnim i inozemnim
edukacijama (dokaz,
certifikat, diploma)

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Ne

Trajno

Broj radova

1

3

0,5 %

Ne

Trajno

Broj radova

4

-

1,5 %

Ne

Trajno

Broj
sudjelovanja

1

-

1,0 %

Ne

Trajno

Broj
sudjelovanja

1

-

2,0 %

Ne

Trajno

Broj
sudjelovanja

1

-

2,0 %

Završen stručni
specijalistički studij ili
neki drugi studij
(diploma)

Ne

Trajno

Broj
sudjelovanja

1

-

2,0 %

Znanje drugog stranog
jezika (svjedodžba)

Ne

Trajno

Broj
sudjelovanja

1

-

1,0 %

*Dokaz o posebnim postignućima pristupnici dostavljaju Hrvatskom katoličkom Sveučilištu putem Službe za
studentska pitanja do 11. rujna 2021. godine.
2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji zadovoljavaju uvjete za upis na diplomski sveučilišni studij
Sestrinstvo obuhvaća prosjek ocjena iz završenog preddiplomskog studija, pristupni intervju i dodatna
postignuća pristupnika.
Pristupni intervju – provodi se prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Dodatna postignuća se vrednuju na temelju dostavljenih dokaza.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. Prigovor se podnosi osobno Povjerenstvu za
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u pisanom obliku
putem Službe za studentska pitanja.
3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na
zbroju bodova ostvarenih na prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju, bodova ostvarenih na
pristupnom intervjuu te bodova ostvarenih dokazima dodatnih postignuća. Maksimalni broj bodova u
razredbenom postupku iznosi 1000 bodova, pri čemu se prosjek ocjena na preddiplomskom studiju
vrednuje sa 70 %, rezultati pristupnog intervjua s 20 %, a dodatna postignuća s 10 %.
4. Dodatni uvjeti
Svi pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo te ostvarili pravo upisa po
rang-listi, a nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom katoličkom
sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni
nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa (rang-lista), a završili su preddiplomski stručni studij
Sestrinstvo, odnosno preddiplomski stručni studij Primaljstvo, dužni su položiti osim gore navedenih
razlikovnih predmeta (Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku) i razlikovne predmete:
Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja.
Troškove izvođenja i polaganja razlikovnih predmeta Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja i
Istraživanje u sestrinstvu studenti su dužni podmiriti pri upisu na studij sukladno Odluci o visini
troškova i naknada (uplata) studenata i osoba za studije i programe koje izvodi Hrvatsko katoličko
sveučilište, KLASA: 400-09/19-02/01, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-31 od 21. travnja 2021. godine, u
iznosu od 900,00 kuna.
Sukladno Odluci KLASA: 602-04/20-08/04, URBROJ: 498-03-02-03/1-20-01, od 19. veljače 2020. godine
studentima se odobrava slušanje i polaganje identitetskih razlikovnih predmeta (Uvod u teologiju,
Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku) bez naknade.
5. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim

stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (redoviti studenti)
1. Uvjeti upisa
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu može upisati osoba koja
je:
- završila preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
- težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo ili
preddiplomskog sveučilišnog studija Primaljstvo mora biti najmanje 3,5. Ukoliko pristupnik na upisu
nema prosjek ocjena najmanje 3,5, Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog
sveučilišnog studija Sestrinstvo može uzeti u obzir razmatranje najmanje dvije preporuke osoba koje
su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom
pristupanja pristupnom intervjuu.
U svrhu provođenja postupka utvrđivanja uvjeta za upis Studentska služba će preuzeti dokumentaciju
prijave iz Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS).
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno valjanost
Prag
i
Završen preddiplomski
Bez
sveučilišni studij
Da
Trajno
praga
Sestrinstvo
Završen preddiplomski
Bez
sveučilišni studij
Da
Trajno
praga
Primaljstvo

Min

Max

Vrednovanj
e
0%

0%

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa:
1. Sestrinstvo - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – redovni preddiplomski sveučilišni
studij (180 ECTS bodova).
2. Sestrinstvo - Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - Nova Gradiška – izvanredni
preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
3. Sestrinstvo – Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – Pregrada – izvanredni
preddiplomski sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
4. Sestrinstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu - redovni preddiplomski
sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
5. Primaljstvo - Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu – redovni preddiplomski
sveučilišni studij (180 ECTS bodova)
6. Sestrinstvo - Odjel za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru – redovni preddiplomski sveučilišni
studij (180 ECTS bodova)
7. Sestrinstvo - Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu – redovni preddiplomski sveučilišni studij
(180 ECTS)
8. Sestrinstvo - Hrvatsko katoličko sveučilište u Zagrebu – izvanredni preddiplomski sveučilišni studij
(180 ECTS)

Uvjeti za upis diplomskog studija
Rok
Obvezno valjanost
i

Naziv
Težinski prosjek ocjena na
preddiplomskom studiju

Da

Trajno

Prag

Min

Max

Vrednovanj
e

ocjena

3,5

5,0

70 %

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv
Pristupni intervju

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanje

Da

Jedan rok

postotak

40

100

20 %

Dodatna postignuća*
Naziv

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanj
e

Nagrade i priznanja

Ne

Trajno

Broj
radova

1

3

2%

4

-

2%

Nagrade i priznanja

Radovi objavljeni u
Broj
znanstvenom ili
Ne
Trajno
1
3
3%
radova
stručnom časopisu
Dokaz o aktivnom
sudjelovanju na
Broj
znanstvenom ili
Ne
Trajno
sudjelo
1
3
3%
stručnom skupu
vanja
(poster, sažetak
rada)
*Dokaz o dodatnim postignućima pristupnici dostavljaju Hrvatskom katoličkom Sveučilištu putem Službe za
studentska pitanja do 11. rujna 2021. godine.
2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji zadovoljavaju uvjete za upis na diplomski sveučilišni studij
Sestrinstvo obuhvaća prosjek ocjena iz završenog preddiplomskog studija, pristupni intervju i dodatna
postignuća pristupnika.
Pristupni intervju – provodi se prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Dodatna postignuća se vrednuju na temelju dostavljenih dokaza.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. Prigovor se podnosi osobno Povjerenstvu za
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u pisanom obliku
putem Službe za studentska pitanja.
3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.

Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na
zbroju bodova ostvarenih na prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju, bodova ostvarenih na
pristupnom intervjuu te bodova ostvarenih dokazima dodatnih postignuća. Maksimalni broj bodova u
razredbenom postupku iznosi 1000 bodova, pri čemu se prosjek ocjena na preddiplomskom studiju
vrednuje sa 70 %, rezultati pristupnog intervjua sa 20 %, a dodatna postignuća sa 10 %.
4. Dodatni uvjeti
Svi pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili Primaljstvo te ostvarili
pravo upisa po rang-listi, a nisu preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo završili na Hrvatskom
katoličkom sveučilištu dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju,
Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
Sukladno Odluci KLASA: 602-04/20-08/04, URBROJ: 498-03-02-03/1-20-01, od 19. veljače 2020. godine
studentima se odobrava slušanje i polaganje identitetskih razlikovnih predmeta (Uvod u teologiju,
Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku) bez naknade.
5. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.
Uvjeti upisa diplomskog sveučilišnog studija: Sociologija - Upravljanje i javne politike
1. Uvjeti upisa
1. završen preddiplomski sveučilišni studij Sociologija ili dvopredmetni preddiplomski sveučilišni
studij Sociologija ili preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih
znanosti u slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote ili integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju ne popunjenosti
ukupne upisne kvote,
2. težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija ili dvopredmetnog
preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija ili preddiplomskog sveučilišnog ili stručnog studija iz
drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog ili stručnog studija iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti 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 sociologije može uzeti u razmatranje
najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom
pristupa pristupnom intervjuu.
Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim
studijem Sociologija može upisati studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za sociologiju na prijedlog
Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sociologija:
Upravljanje i javne politike.
Pristupnici sa završenim 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, kako bi stekli potrebna znanja za nastavak
studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija: Upravljanje i javne politike dužni su upisati
Program razlikovne godine. Program razlikovne godine upisuju pristupnici s utvrđenom razlikom
višom od 30 ECTS bodova između završenog studijskog programa i studijskog programa
preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za sociologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta što utvrđuje Stručno vijeće Odjela za sociologiju na prijedlog
Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sociologija:
Upravljanje i javne politike. Dodatne uvjete pod kojima pristupnici s utvrđenom razlikom nižom od 30

ECTS bodova između završenog studijskog programa i studijskog programa preddiplomskog
sveučilišnog studija na osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog
sveučilišta utvrđuje Stručno vijeće Odjela za sociologiju na prijedlog Povjerenstva za provođenje
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sociologija: Upravljanje i javne politike.
U svrhu provođenja postupka iz prethodnog stavka, pristupnik je dužan Hrvatskom katoličkom
sveučilištu do 11. rujna 2021. godine 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 sveučilišnog studija.
Preduvjet za upis diplomskog sveučilišnog studija za istovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno valjanost
Prag
Min
i
- završen preddiplomski
sveučilišni studij sociologije
kojim se stječe naziv
Težinski
sveučilišni
Da
Trajan
prosjek
3,0
prvostupnik/prvostupnica
ocjena
(baccalaureus/baccalaurea)
sociologije

Max

Vrednovanj
e

5,0

0

Popis istovrsnih studija:
1. preddiplomski sveučilišni studij sociologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu)
2. jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije (Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu)
3. jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije (Filozofski fakultet Sveučilišta u
Zagrebu)
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije
Rok
Naziv
Obvezno valjanost
Prag
i
-završen dvopredmetni
preddiplomski sveučilišni
studij sociologije,
-završen preddiplomski
sveučilišni ili stručni studij iz
drugih društvenih ili
humanističkih znanosti u
Težinsk
slučaju nepopunjenosti
i
Da
Trajan
ukupne upisne kvote,
prosjek
-završen integrirani
ocjena
preddiplomski i diplomski
sveučilišni ili stručni studij iz
drugih društvenih ili
humanističkih znanosti u
slučaju nepopunjenosti
ukupne upisne kvote

Min

Max

Vrednovanj
e

3,0

5,0

0

Uvjeti za upis diplomskog studija
Rok
Obvezno valjanost
i

Naziv
Težinski prosjek ocjena na
preddiplomskom sveučilišnom
studiju

Da

Trajan

Prag

Min

Max

Vrednovanj
e

Ocjena

3,0

5,0

60 %

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Naziv
Pristupni intervju

Obvezno

Rok
valjanosti

Prag

Min

Max

Vrednovanj
e

Da

Jedan rok

Postota
k

40

100

40 %

2. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
obuhvaća težinski prosjek ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog studija i ocjenu pristupnog intervjua.
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij
Sociologija, obuhvaća težinski prosjek ocjena iz dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija
Sociologija, ocjenu pristupnog intervjua, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može
upisati studij.
U slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote pristupnicima koji imaju završen preddiplomski
sveučilišni studij Sociologija i pristupnicima koji imaju završen dvopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij Sociologija, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim preddiplomskim
sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti obuhvaća težinski prosjek
ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog studija, ocjenu pristupnog intervjua, te utvrđivanje dodatnih
uvjeta pod kojim pristupnik može upisati studij.
U slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote pristupnicima koji imaju završen preddiplomski
sveučilišni studij Sociologija, pristupnicima koji imaju završen dvopredmetni preddiplomski
sveučilišni studij Sociologija i pristupnicima sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz
drugih društvenih ili humanističkih znanosti, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem iz drugih društvenih ili
humanističkih znanosti s utvrđenom razlikom nižom od 30 ECTS bodova između završenog
studijskog programa i studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu kojeg se
izvodi nastava na Odjelu za sociologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta obuhvaća težinski prosjek
ocjena iz integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog ili stručnog studija, ocjenu
pristupnog intervjua, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može upisati studij.
Pristupni intervju se provodi prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici
Sveučilišta www.unicath.hr.
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata pristupnog intervjua u sustavu NISpDS. 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.
3. Rang-lista
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi
u okviru sustava NISpDS i dodatne provjere.
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinskog prosjeka
ocjena – 60 % i pristupnog intervjua – 40 %; prag prolaznosti na pristupnom intervjuu je 40%) za

pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij Sociologija ili završen dvopredmetni
preddiplomski sveučilišni studij Sociologija.
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote, popunjava se na osnovu postignutih bodova u
razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena – 60 % i pristupnog intervjua – 40 %; prag
prolaznosti na pristupnom intervjuu je 40 %) pristupnicima sa završenim preddiplomskim
sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranim preddiplomskim
i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti.
4. Upis
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Obavijest o
provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit će objavljena na mrežnim
stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. Pristupnik koji ne pristupi upisu u naznačenom roku u kojem
je to pravo stekao, gubi pravo upisa.

