
UPISI HKS 2015/2016. 
KALENDAR  - ROKOVI I TERMINI 

Natječaj za upis na izvanredne preddiplomske i diplomske sveučilišne studije 
sestrinstva 

 
 

 

 

 

 

Natječaj za upis na izvanredne diplomske i preddiplomske studije sestrinstva 

Prijave za upis 

od 13. do 25. studenog 2015. u 13 sati 
(Prijave za upis u izvanredne preddiplomske i diplomske studije 
sestrinstva predaju se u Studentsku službu Sveučilišta, Ilica 242, 
Zagreb; od 13. studenog do 25. studenog 2015. godine u vremenu 
od 9 do 13 sati). 

Motivacijski razgovori 

Točan termin motivacijskog razgovora ovisit će o terminu 
predavanja prijave za upis 
(Detaljni raspored pristupanja dodatnoj provjeri bit će objavljen 
na službenim mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, u rubrici Upisi 2015./2016. http://www.unicath.hr/upisi)  

Objavljivanje privremenih 
rang lista 

30. studenog 2015. u 14 sati 
(Rezultati će biti objavljeni na oglasnoj ploči Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta) 

Rok za ulaganje prigovora 
na rezultate razredbenog 
postupka 

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

Objavljivanje konačnih rang 
lista za upis na 
preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij sestrinstva 

Utorak, 1. prosinca 2015. u 16 sati 
(Rang liste će biti objavljene na oglasnoj ploči Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta) 

Upisi  

 

 Upisi u preddiplomski sveučilišni studij 
sestrinstva: srijeda 2.12.2015., 16:30, predavaonica 1 

 Upisi u diplomski sveučilišni studij sestrinstva: 
srijeda 2.12.2015., 17:00, predavaonica 3 

 

Prvi akademski dan za sve 
studentice i studente Odjela 
za sestrinstvo 

03. prosinca 2015. 
Dolazak na Prvi akademski dan obvezan je za sve 
studente i studentice Sestrinstva 
(Detaljni program Prvog akademskog dana bit će studenticama i 
studentima poslan putem e-maila) 

Prvi dan predavanja 

 

 Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva:           
3. prosinca 2015. – nakon programa Prvog 
akademskog dana 

 Diplomski sveučilišni studij sestrinstva:                  
9. prosinca 2015. – prema rasporedu koji će biti 
objavljen na službenim mrežnim stranicama 
Sveučilišta u rubrici Obavijesti studentima 

http://www.unicath.hr/upisi

