
KALENDAR  - ROKOVI I TERMINI 
 UPISI HKS 2014/2015. 

 
 

Natjecanje za upis na preddiplomski sveučilišni studij psihologije 

Rok za prijavu studija 
5. lipnja 2014. 
(Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student) 

Rok za uplatu troškova 
dodatnih provjera 

5. lipnja 2014. 

Rok za dostavljanje dokaza 
o uplati troškova dodatnih 
provjera1 

10. lipnja 2014. 

Rok za dostavljanje 
dokumentacije o dodatnim 
postignućima2 

Termin u kojem pristupnik pristupi motivacijskom 
razgovoru 

Objavljivanje detaljnog 
rasporeda pristupanja testu 
apstraktnog mišljenja 

13. lipnja 2014. 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama  Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. http://www.unicath.hr/upisi) 

Test apstraktnog mišljenja 14. lipnja 2014.  

Objavljivanje rezultata testa 
apstraktnog mišljenja 

18. lipnja 2014. 
(Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 
oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Rok za ulaganje žalbe na 
rezultate testa apstraktnog 
mišljenja 

Dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja rezultata na 
oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u 
aplikaciji Postani student 

Objavljivanje detaljnog 
rasporeda pristupanja 
motivacijskom razgovoru 

20. lipnja 2014. 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. http://www.unicath.hr/upisi) 

Motivacijski razgovori 

Od 23. lipnja do 3. srpnja 2014. 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. http://www.unicath.hr/upisi)  

Objavljivanje rezultata 
motivacijskih razgovora 

4. srpnja 2014. 
(Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 
oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Rok za ulaganje žalbe na 
rezultate motivacijskog 
razgovora 

Dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja rezultata 
motivacijskog razgovora na oglasnoj ploči Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student 
(Pristupnik žalbu dostavlja osobno, u pismenom obliku, 
Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Upisi u preddiplomski 
sveučilišni studij psihologije 

21. srpnja 2014. u 9 sati 

 

                                                           
1 Dokaz o uplati troškova dodatnih provjera dostavlja se na jedan od niže pobrojanih načina: 

- Osobno, u Studentsku službu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, svakim radnim danom od 9 do 13 sati 
- Kao pdf dokument, na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr 
- Faksom na broj 01/ 370 66 01 

2 Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje dodatna postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (u skladu s uvjetima objavljenim u aplikaciji Postani student), 
pristupnik donosi osobno na motivacijski razgovor i predaje ju povjerenstvu.  

http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr


KALENDAR  - ROKOVI I TERMINI 
 UPISI HKS 2014/2015. 

 
 

Natjecanje za upis na preddiplomski sveučilišni studij povijesti 

Rok za prijavu studija 
5. lipnja 2014. 
(Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student) 

Rok za uplatu troškova 
dodatnih provjera 

5. lipnja 2014. 

Rok za dostavljanje dokaza 
o uplati troškova dodatnih 
provjera3 

10. lipnja 2014. 

Objavljivanje rasporeda 
pristupanja motivacijskim 
razgovorima 

13. lipnja 2014. 
(Raspored će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. 
http://www.unicath.hr/upisi) 

Rok za dostavljanje 
dokumentacije o dodatnim 
postignućima4 

Termin u kojem pristupnik pristupi motivacijskom 
razgovoru 

Motivacijski razgovori 

Od 16. do 18. lipnja 2014. 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2014./2015. http://www.unicath.hr/upisi)  

Objavljivanje rezultata 
motivacijskih razgovora 

23. lipnja 2014. 
(Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 
oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Rok za ulaganje žalbe na 
rezultate motivacijskog 
razgovora 

Dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja rezultata 
motivacijskog razgovora na oglasnoj ploči Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student 
(Pristupnik žalbu dostavlja osobno, u pismenom obliku, 
Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Upisi u preddiplomski 
sveučilišni studij povijesti 

22. srpnja 2014. u 9 sati 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Dokaz o uplati troškova dodatnih provjera dostavlja se na jedan od niže pobrojanih načina: 

- Osobno, u Studentsku službu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, svakim radnim danom od 9 do 13 sati 
- Kao pdf dokument na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr 
- Faksom na broj 01/ 370 66 01 

4 Dkumentaciju kojom pristupnik dokazuje dodatna postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (U skladu s uvjetima objavljenim u aplikaciji Postani student), 
pristupnik donosi osobno na motivacijski razgovor i predaje ju povjerenstvu. 

http://www.unicath.hr/upisi
http://www.unicath.hr/upisi
mailto:studentska.sluzba@unicath.hr


KALENDAR  - ROKOVI I TERMINI 
 UPISI HKS 2014/2015. 

 
 

Natjecanje za upis na Preddiplomski sveučilišni studij sociologije 

Rok za prijavu studija 
5. lipnja 2014. 
(Prijava studija vrši se kroz aplikaciju Postani student) 

Rok za uplatu troškova 
dodatnih provjera 

5. lipnja 2014. 

Rok za dostavljanje dokaza 
o uplati troškova dodatnih 
provjera5 

10. lipnja 2014. 

Objavljivanje rasporeda 
pristupanja motivacijskim 
razgovorima 

13. lipnja 2014. 
(Raspored će biti objavljen na službenim mrežnim stranicama 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. 
http://www.unicath.hr/upisi) 

Rok za dostavljanje 
dokumentacije o dodatnim 
postignućima6 

Termin u kojem pristupnik pristupi motivacijskom 
razgovoru 

Motivacijski razgovori 

Od 16. do 18. lipnja 2014. 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2014/2015. http://www.unicath.hr/upisi) 

Objavljivanje rezultata 
motivacijskih razgovora 

23. lipnja 2014. 
(Rezultati će biti objavljeni u aplikaciji Postani student i na 
oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Rok za ulaganje žalbe na 
rezultate motivacijskog 
razgovora 

Dvadeset i četiri sata nakon objavljivanja rezultata dotične 
dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta i u aplikaciji Postani student 
(Pristupnik žalbu dostavlja osobno, u pismenom obliku, 
Studentskoj službi Hrvatskog katoličkog sveučilišta) 

Upisi u preddiplomski 
sveučilišni studij sociologije 

23. srpnja 2014. u 9 sati 

 

                                                           
5 Dokaz o uplati troškova dodatnih provjera dostavlja se na jedan od niže pobrojanih načina: 

- Osobno, u Studentsku službu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, svakim radnim danom od 9 do 13 sati 
- Kao pdf dokument na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr 
- Faksom na broj 01/ 370 66 01 

6 Dokumentaciju kojom pristupnik dokazuje dodatna postignuća koja mu se mogu vrednovati u postupku 
natjecanja za upis na Hrvatsko katoličko sveučilište (U skladu s uvjetima objavljenim u aplikaciji Postani student), 
pristupnik donosi osobno na motivacijski razgovor i predaje ju povjerenstvu. 

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