
 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
 
na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 79. Statuta, Odluka 
Senata raspisuje 
 

NATJEČAJ 
za upis redovitih studenata u I. godinu 

diplomskog sveučilišnog studija povijesti 
usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest 

u akademskoj godini 2013./2014. 
 

OPĆI DIO 
I. Ovim Natječajem određuje se broj upisnih mjesta za redovite studente koji se upisuju u I. godinu 
diplomskog sveučilišnog studija povijesti - usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena 
povijest u akademskoj godini 2013./2014., uvjeti, prijave, razredbeni postupak i upis. 
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku i na osnovu 
utvrđenih dodatnih uvjeta. 
Prijave za upis  
II. Prijave za upis zaprimaju se u Studentskoj službi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 30. rujna do 
07. listopada 2013. godine u vremenu od 10.00 do 13.00 sati. 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (izvorne dokumente ili ovjerene preslike): 
a) domovnicu, 
b) rodni list, 
c) dokaz (svjedodžba ili uvjerenje) o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili dokaz o 
završenom dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili dokaz o završenom 
preddiplomskom sveučilišnom studiju iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti, 
d) ovjereni prijepis ocjena ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili 
dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju povijesti ili završenom preddiplomskom 
sveučilišnom studiju iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti, 
e) ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog studija za pristupnike iz 
drugih humanističkih ili društvenih znanosti, 
f) dokaz o uplati troška razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn. 
Trošak razredbenog postupka u iznosu od 100,00 kn pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a 
opis plaćanja: „razredbeni postupak“.   
Prijave za upis podnose se Studentskoj službi na posebnom obrascu u kojem pristupnici navode i željeno 
usmjerenje diplomskog studija. Obrazac se preuzima u Studentskoj službi ili na web stranici Sveučilišta. 
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
Upisi 
III. Upisi se provode prema postignutim bodovima i dodatnim uvjetima na rang listi u okviru upisne 
kvote.  
Trošak upisa u iznosu od 300,00 kn pristupnici su dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „trošak 
upisa“. Dokaz o uplati potrebno je priložiti prilikom upisa. 
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. Pristupnik 
prije upisa obvezno podmiruje trošak upisa. U Studentskoj službi i na web stranici Sveučilišta mogu se 
dobiti sve obavijesti vezane uz upis. 
Upisna kvota  
IV. Upisna kvota za upis redovitih studenata na sveučilišni diplomski studij povijesti – usmjerenje Stari 

vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest iznosi ukupno 40 upisnih mjesta za oba usmjerenja. 
POSEBNI DIO 
V. 1. Uvjeti upisa 

- završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 



 

 

- završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti - u slučaju 

ne popunjenosti ukupne upisne kvote  
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti ili 
završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti obuhvaća težinski prosjek ocjena (zbroj 
umnožaka ocjena ispita i pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS 
bodova) iz preddiplomskog sveučilišnog studija i ocjenu motivacijskog razgovora.  

Razredbeni postupak za pristupnike sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih 
humanističkih ili društvenih znanosti obuhvaća težinski prosjek ocjena (zbroj umnožaka ocjena ispita i 
pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS bodova) iz preddiplomskog 
sveučilišnog studija i ocjenu motivacijskog razgovora, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojima 
pristupnik može upisati studij i to u slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote. 
Motivacijski razgovor - provodi se prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na web stranici 
Sveučilišta www.unicath.hr.  
3. Rang-lista  
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena - 
70% i motivacijskog razgovora - 30%; prag prolaznosti na motivacijskom razgovoru 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 (težinskog prosjeka ocjena - 70% i motivacijskog razgovora - 30%; prag prolaznosti 
na motivacijskom razgovoru je 40%) pristupnicima sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz 
drugih humanističkih ili društvenih znanosti uz određivanje dodatnih uvjeta pod kojima pristupnik može 
upisati studij.  
Pristupnik ima pravo prigovora na neslužbenu rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja liste na 
oglasnoj ploči i web stranici Sveučilišta. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provođenje postupka upisa 
na diplomski sveučilišni studij u pisanom obliku putem Studentske službe. Povjerenstvo je dužno 
razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 
4. Upis 
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutom mjestu na konačnoj rang-listi i utvrđenim dodatnim 
uvjetima. Na studij se upisuje prema rasporedu objavljenom na web stranici Sveučilišta www.unicath.hr i 
oglasnoj ploči. Pristupnik koji ne pristupi upisu u određeno vrijeme, gubi pravo upisa.  
 
Za studente I. godine diplomskog sveučilišnog studija povijesti, Hrvatsko katoličko sveučilište u 
akademskoj godini 2013./2014. organizira Program za stjecanje kompetencija nastavnika namijenjen 
osposobljavanju i stjecanju kompetencija nastavnika za izvođenje nastave u osnovnim i srednjim školama. 
Sve obavijesti o upisima i početku nastave mogu se dobiti u Studentskoj službi Sveučilišta i na web stranici 
Sveučilišta www.unicath.hr. 
 

http://www.unicath.hr/
http://www.unicath.hr/
http://www.unicath.hr/

