
 

 

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

NATJEČAJ 
za upis redovitih studenata u I. godinu 

Diplomskog sveučilišnog studija sociologije: Upravljanje i javne politike  
u akademsku godinu 2015./2016. 

 
OPĆI DIO 
Ovim Natječajem određuje se broj upisnih mjesta za redovite studente koji se upisuju u I. godinu diplomskog 
sveučilišnog studija sociologije u akademskoj godini 2015./2016., prijave, uvjeti upisa, razredbeni postupak 
i upis. 
 
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku i na osnovu utvrđenih 
dodatnih uvjeta.  
 
Prijave za upis  
Prijave za upis zaprimaju se u Studentskoj službi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 28. rujna do 07. 
listopada 2015. godine u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. 
 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente (izvorne dokumente ili ovjerene preslike): 
a) domovnicu, 
b) rodni list, 
c) dokaz o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju sociologije ili dokaz o završenom 
dvopredmetnom preddiplomskom sveučilišnom studiju sociologije ili dokaz o završenom preddiplomskom 

sveučilišnom studiju iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti, dokaz o završenom integriranom 
preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti 
(diploma ili potvrda), 
d) ovjereni prijepis ocjena; prosječnu ocjenu i težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog 
studija sociologije ili dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije ili preddiplomskog 
sveučilišnog studija iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti ili integriranog preddiplomskog i 
diplomskog sveučilišnog studija iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti. 
 
Trošak razredbenog postupka u iznosu od 150,00 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-sociologija“.   
Prijave za upis podnose se Studentskoj službi na posebnom obrascu. Obrazac se preuzima u Studentskoj 
službi ili na mrežnoj stranici Sveučilišta. Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 
Upisi 
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Na studij se upisuje 
prema rasporedu objavljenom na mrežnoj stranici www.unicath.hr i oglasnoj ploči Sveučilišta.  
 
Trošak upisa u iznosu od 700,00 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-sociologija“. Dokaz o uplati potrebno je priložiti prilikom upisa. 
 
Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu diplomskog sveučilišnog studija na Hrvatskom katoličkom 
sveučilištu u akademskoj godini 2015./2016. plaćaju djelomičnu participaciju troškova studiranja po 
linearnom modelu sukladno Odluci o participaciji u troškovima studiranja (visina školarine) za studente koji 
se prvi put upisuju na studije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u akademskoj godini 2015./2016. po 
linearnom modelu, Klasa: 602-04/15-02/02, Urbroj: 498-05-15-22 od 30. travnja 2015. godine.  

http://www.unicath.hr/


 

 

 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
 
U Studentskoj službi i na mrežnoj stranici Sveučilišta mogu se dobiti sve obavijesti vezane uz upis. 
 
Upisna kvota  
Upisna kvota za upis redovitih studenata na Diplomski sveučilišni studij sociologija: Upravljanje i javne 
politike iznosi ukupno 40 upisnih mjesta. 
 
 
POSEBNI DIO 
Uvjeti upisa 

- završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 
- završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije, 
- 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 sociologije ili dvopredmetnog 

preddiplomskog sveučilišnog studija sociologije 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 sociologije može uzeti u obzir razmatranje njegove molbe 
ako priloži barem dvije preporuke predmetnih nastavnika. 
 

Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim dvopredmetnim preddiplomskim sveučilišnim studijem 
sociologije ili završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih 
znanosti ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili 
humanističkih znanosti može upisati studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za sociologiju na prijedlog 
Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija sociologije. 
 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije 
obuhvaća težinski prosjek ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog studija i ocjenu motivacijskog razgovora.  
Razredbeni postupak za pristupnike koji imaju završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 
sociologije, obuhvaća težinski prosjek ocjena iz dvopredmetnog preddiplomskog sveučilišnog studija 
sociologije, ocjenu motivacijskog razgovora, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može 
upisati studij.  
U slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim 
preddiplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti obuhvaća težinski 
prosjek ocjena iz preddiplomskog sveučilišnog studija, ocjenu motivacijskog razgovora, te utvrđivanje 
dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može upisati studij.  
U slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote, razredbeni postupak za pristupnike sa završenim 
integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih društvenih ili humanističkih 
znanosti obuhvaća težinski prosjek ocjena iz integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog 
studija, ocjenu motivacijskog razgovora, te utvrđivanje dodatnih uvjeta pod kojim pristupnik može upisati 
studij. 
 
Motivacijski razgovor se provodi prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na web stranici Sveučilišta 
www.unicath.hr.  
 
 
 

http://www.unicath.hr/


 

 

3. Rang-lista  
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena - 
60% i motivacijskog razgovora - 40%; prag prolaznosti na motivacijskom razgovoru je 40%) za pristupnike 
koji imaju završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije ili završen dvopredmetni preddiplomski 
sveučilišni studij sociologije.  
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote, popunjava se na osnovu postignutih bodova u 
razredbenom postupku (težinskog prosjeka ocjena - 60% i motivacijskog razgovora - 40%; prag prolaznosti 
na motivacijskom razgovoru 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.  
 
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 u I. godinu 
diplomskog sveučilišnog studija sociologije u pisanom obliku putem Studentske službe. Povjerenstvo je 
dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 
 
 
 


