
 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Pravilnika o 
studijima i studiranju i Odluke Senata raspisuje 
 

NATJEČAJ 
o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta 

u akademskoj godini 2015./2016. 
 

OPĆI DIO 
I. 

Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Sveučilišta utvrđeni su uvjeti i broj upisnih mjesta 
(upisne kvote) za osobe koje će se po prvi puta na Hrvatskom katoličkom sveučilištu upisati u I. godinu preddiplomskog 
sveučilišnog studija:  
- psihologije 
- sociologije 
- povijesti 
- komunikologije 
u akademsku godinu 2015./2016. u statusu redovitih studenata. 

 
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku. 
 

II. 
Pravo prednosti upisa u statusu redovitih studenata izvan upisne kvote bez obzira na ostvaren broj bodova pod uvjetom da 
ostvare uvjete za upis imaju dva pristupnika: 

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, 
- HRVI iz Domovinskog rata, 
- djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- djeca zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine. 
- pristupnici sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom). 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona, 
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona, 
- djeca 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. 

III. 
Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija psihologije, sociologije, povijesti i 
komunikologije u akademsku godinu 2015./2016. provodi se u ljetnom razredbenom roku. 
  
Ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta, razredbeni postupak za upis studenata 
na slobodna upisna mjesta objavit će se pod istim ili novim uvjetima koje utvrđuje Senat Sveučilišta.  
 
Prijave za upis i razredbeni postupak 

IV. 
1. Prijave za upis i razredbeni postupak za studije psihologije, sociologije, povijesti i komunikologije primaju se do 15. lipnja 2015. 
godine.. 
2. Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u 
okviru državne mature i dodatnih provjera. 
3. Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom razredbenom roku. Razredbeni postupak u jesenskom roku 
provodi se samo za one studije na kojima će ostati slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, a prema istim ili novim 
uvjetima koje će utvrditi Senat. 

V. 
Prijave za upis na studij obavljaju se na mrežnoj stranici www.postani-student.hr putem koje se pristupa Nacionalnom 
informacijskom sustavu prijava na visoka učilišta (NISpVU), sustavu pomoću kojeg pristupnici prijavljuju polaganje ispita 
državne mature i prijavljuju se za upis na odabrane studije. 
 
Upisi 

VI. 
1. Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u 
okviru državne mature i dodatne provjere.  
2. Pravo na upis stječu pristupnici koji su putem sustava NISpVU potvrdili namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu 
na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.  
3. Upisi u ljetnom razredbenom roku obavljat će se tijekom srpnja 2015. godine, a u jesenskom razredbenom roku tijekom rujna 
2015. godine za slobodna upisna mjesta. 
4. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
5. Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 700,00 kn na IBAN račun Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa - naziv studija. 
6. Detaljnije obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. 
7. Popis potrebne dokumntacije za upis objavit će se na mrežnoj stranici Sveučilišta.  
8. Trošak Dodatnih uvjeta (provjera) iznosi: 

- preddiplomski studij povijesti - 100,00 kn,  

http://www.unicath.hr/


 

 

- preddiplomski studij sociologije - 100,00 kn, 

- preddiplomski studij komunikologije - 100,00 kn, 

- preddiplomski studij psihologije - 200,00 kn, 

a pristupnici su troškove Dodatnih uvjeta dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: 
HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi Dodatnih uvjeta- naziv studija te do 
15. lipnja 2015. godine dostaviti dokaz o uplati Dodatnih uvjeta. 
9. Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Hrvatskom katoličkom 
sveučilištu u akademskoj godini 2015./2016. participirat će u troškovima studiranja (školarine) po linearnom modelu sukladno 
Odluci o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za studente koji se prvi put upisuju u akademskoj godini 
2015./2016. po linearnom modelu, Klasa: 602.04/15-02/02, Urbroj:498-05-15-22, od 30. travnja 2015. godine. 
 
Upisna kvota 

VII. 
Upisna kvota za upis redovitih studenata: 

Preddiplomski 
sveučilišni studij 

Broj upisnih mjesta u ak. god. 2015./2016. 
redoviti studenti 

 državljani EU  strani 
državljani  

s pravom 
prednosti  

iznad 24 
godine 

uz punu participaciju 
troškova studiranja 

Psihologija 40 2 0 5 

Sociologija 40 2 0 5 

Povijest 40 2 0 5 

Komunikologija  40 2 0 5 

Pristupnici - strani državljani prijavljuju se unutar EU kvote. 
 

 
POSEBNI DIO 

VIII. 
Uvjeti za upis na studij psihologije su:  

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj 

školi u inozemstvu;  

 položena državna matura. 

2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja;  

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

 

1. OPĆI UVJETI 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  25,00 % 

Obvezni dio državne mature  

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik  A   15,00 % 

Matematika   A  15,00 % 

Strani jezik  A   15,00 % 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na 
državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

Izborni dio državne mature  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Psihologija ili Sociologija ili Filozofija ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 
Vjeronauk ili Biologija ili Fizika ili Kemija  

DA   5,00% 

* Pristupnik je dužan položiti jedan od devet navedenih predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. 
Najbolji rezultat vrednovat će se s 5.0%. 
2. DODATNI UVJETI  

Provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje  

Motivacijski razgovor - HKS  DA 40,00 % 5,00 % 

Test apstraktnog mišljenja  DA 20,00 % 15,00 % 



 

 

Rezultati natjecanja 

Kategorija  Disciplina  Razred od 
Razred 
do 

Plasman 
od 

Plasman 
do 

Nagrada 
od 

Nagrada 
do 

Vrjednovanje  

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje  

I II 5,00 % 

Druga posebna postignuća 

Postignuće  Vrjednovanje  

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća 
iznosi 5,00 % 
 
 
 
Uvjeti za upis na studij sociologije su: 

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj 

školi u inozemstvu;  

 položena državna matura. 

2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

 

1. OPĆI UVJETI 

Ocjene iz srednje škole  

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 % 

Obvezni dio državne mature  

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik  A   20,00 % 

Matematika  B   15,00 % 

Strani jezik  A   20,00 % 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto hrvatskog jezika na državnoj 
maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  
 

Izborni dio državne mature  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Svi nastavni predmeti * DA   5,00% 

* Pristupnik je dužan položiti jedan od izbornih predmeta. Ukoliko pristupnik položi više izbornih predmeta vrednovat će se 
najbolji rezultat. 
 
2. DODATNI UVJETI  

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS - Sociologija  DA 40,00 % 15,00 % 

Rezultati natjecanja  

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina 

1.  4.  1.  3.    5,00 % 



 

 

Kategorija sportaša  

Od Do Vrjednovanje 

I  II  5,00 %  

Druga posebna postignuća  

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 %  

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća 
iznosi 5,00 %. 
 
 
Uvjeti za upis na studij povijesti su: 

1. opći uvjeti  

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj odnosno priznata svjedodžba o završenoj 

školi u inozemstvu; 

 položena državna matura. 

2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

 

1. OPĆI UVJETI   

Ocjene iz srednje škole  

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 % 

Obvezni dio državne mature  

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik  A  25,00 % 

Matematika  B  10,00 % 

Strani jezik  A  20,00 % 

Izborni dio državne mature  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Povijest  NE  5,00 % 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na 
državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  
 
2. DODATNI UVJETI 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS - Povijest  DA 40,00 % 15,00 % 

Rezultati natjecanja  

Kategorija Disciplina 
Razre
d od 

Razred 
do 

Plasman 
od 

Plasman 
do 

Nagrada 
od 

Nagrada 
do 

Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša  

Od Do Vrjednovanje 

I  II  5,00 %  

Druga posebna postignuća  

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća 
iznosi 5,00  



 

 

Uvjeti za upis na studij komunikologije su: 
 

1. opći uvjeti 

 završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj 

školi u inozemstvu;  

 položena državna matura. 

 
2. dodatni uvjeti 

 prijeđen prag na motivacijskom razgovoru. 

 

1. OPĆI UVJETI 

Ocjene iz srednje škole  

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 % 

Obvezni dio državne mature  

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik  A   20,00 % 

Matematika  B   15,00 % 

Strani jezik  A   20,00 % 

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto hrvatskog jezika na državnoj 
maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  
 

Izborni dio državne mature  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Svi nastavni predmeti *  DA   5,00% 

* Pristupnik je dužan položiti jedan od izbornih predmeta. Ukoliko pristupnik položi više izbornih predmeta vrednovat će se 
najbolji rezultat. 
 
2. DODATNI UVJETI  

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti  

Naziv Obvezan Prag Vrjednovanje 

Motivacijski razgovor - HKS  DA 40,00 % 15,00 % 

Rezultati natjecanja  

Kategorija Disciplina 
Razred 

od 
Razred 

do 
Plasman 

od 
Plasman 

do 
Nagrada 

od 
Nagrada 

do 
Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje  

Bilo koja 
disciplina 

1.  4.  1.  3.    5,00 % 

Kategorija sportaša  

Od Do Vrjednovanje 

I  II  5,00 %  

Druga posebna postignuća  

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 %  

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga posebna postignuća 
iznosi 5,00 %. 
 

IX. 
Kalendar Dodatnih uvjeta biti će objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. 
 
 
 

http://www.unicath.hr/

