
HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta Hrvatskog 

katoličkog sveučilišta, Pravilnika o studijima i studiranju, Mišljenja o usklađenosti studijskog 
programa s odredbama Direktive 2005/36EC i 2013/55/EU E, KLASA:602-04/15-13/00105 
URBROJ:533-20-15-0001, te Dopusnice za izvođenje preddiplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo KLASA:UP/I-602-04-/11-13/00186 URBROJ:533-20-15-0008  i Odluke Senata 

raspisuje 
 

NATJEČAJ  
za upis izvanrednih studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija 

Sestrinstvo u akademskoj godini 2015./2016. 
 

OPĆI DIO 
Odlukom o uvjetima upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo 
utvrđeni su uvjeti upisa i broj upisnih mjesta (upisne kvote) za izvanredne studente koji se 
upisuju u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u akademskoj godini 
2015./2016., prijave, razredbeni postupak i upis. 
 
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo može upisati osoba sa završenom srednjom 
četverogodišnjom školom zdravstvenoga smjera (općeg, primaljskog, fizioterapeutskog, 
farmaceutskog ili zubotehničkog smjera) ili petogodišnjom medicinskom školom (općeg 
medicinskog smjera-prema važećem programu) ili gimnazijom i položenom državnom 
maturom. 
Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili do 2010. godine, ne moraju imati 
položenu državnu maturu. 
 
Prijave za upis  
Prijave za upis zaprimaju se u Studentskoj službi u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb od 
13. do 25. studenoga 2015. godine od ponedjeljka do petka 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) svjedodžbe svih razreda srednje škole, 
d)svjedodžbu o državnoj maturi za pristupnike koji su završili gimnazijski program 
obrazovanja,  
e) potvrdu o položenom ispitima državne mature uz koju je potrebno priložiti i svjedodžbu o 
završnome radu/ispitu za sve ostale pristupnike,  
f) potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna koji su 
pristupnici dužni uplatiti na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: 
HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: 
„razredbeni postupak-sestrinstvo preddiplomski“. 
 
Prijave za upis podnose se 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. 
 



Troškovi studiranja izvanrednih studenata iznose 9.000,00 (devettisuća) kuna po jednoj 
akademskoj godini, odnosno ukupno 27.000,00 (dvadesetsedamtisuća) kuna za preddiplomski 
sveučilišni studij u trajanju od tri godine.  
 
Studenti, sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja, plaćaju troškove 
studiranja u iznosu od 9.000,00 (devettisuća) kuna pri upisu u svaku godinu studija, uključivo 
i ponavljanje godine. Iznos troškova studiranja moguće je platiti i obročno uz uvjet da se pri 
upisu u svaku godinu studija uplati iznos od 2.000,00 (dvijetisuće) kuna. 
 
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 izvanrednih studenata na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u 
akademskoj godini 2015./2016. iznosi ukupno 40 upisnih mjesta. 
 
POSEBNI DIO 
1. Uvjeti upisa 
- završena srednja četverogodišnja škola zdravstvenoga smjera (općeg, primaljskog, 
fizioterapeutskog, farmaceutskog ili zubotehničkog smjera) ili završena petogodišnja 
medicinska škola (općeg medicinskog smjera-prema važećem programu) ili završena 
gimnazija 
- položena državna matura  
 
Pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili do 2010. godine ne moraju imati 
položenu državnu maturu. 
 
2. Razredbeni postupak 
Razredbeni postupak obuhvaća: 

a) opći uspjeh u svim razredima srednje škole - vrjednovanje 15%, 
b) ocjene na završnom ispitu/maturi - vrjednovanje 5%, 
c) prosječne ocjene iz Zdravstvene njege u svim razredima srednje škole ili Biologije za 

gimnaziju - vrjednovanje 20%, 
d) prosječne ocjene iz Anatomije i fiziologije u svim razredima srednje škole ili Kemije za 

gimnaziju – vrjednovanje 20%, 
e) prosječne ocjene iz Kliničke medicine u svim razredima srednje škole ili Fizike za 

gimnaziju – vrjednovanje 20%,  
f) ocjenu motivacijskog razgovora - vrjednovanje 20% (prag prolaznosti je 40%). 

 
Motivacijski razgovor se provodi prema terminima i rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj 
stranici Sveučilišta www.unicath.hr. 
 
3. Rang-lista 
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku.  
 
Pristupnik ima pravo prigovora na neslužbenu rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja 
liste na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta. Prigovor se podnosi Povjerenstvu za 
provođenje postupka upisa u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u 
pisanom obliku putem Studentske službe. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku 
od 24 sata od njegova podnošenja. 

http://www.unicath.hr/

