
 

 

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

NATJEČAJ 
za upis redovitih studenata u I. godinu 

diplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena 
povijest u akademsku godinu 2016./2017. 

 
 
Ovim Natječajem određuje se broj upisnih mjesta za redovite studente koji se upisuju u I. godinu diplomskog 
sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest u akademskoj 
godini 2016./2017., prijave, uvjeti upisa, razredbeni postupak i upis. 
 
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku i na osnovu utvrđenih 
dodatnih uvjeta.  
 

Upisna kvota 
 

 

Upisna kvota za EU 
državljane* 

40 Iznos participacije za 
EU državljane 

Prema linearnom 
modelu 

Upisna kvota za ne EU 
državljane 

0 Iznos participacije za 
ne EU državljane 

Prema linearnom 
modelu 

*Odnosi se na državljane Republike Hrvatske i pristupnike iz zemalja članica EU 

 

Postupanje s pravom prednosti (a ili b) 
a) Izvan kvote ako kandidat nije rangiran unutar 
kvote* 
b) Izvan kvote** 

 
a) 

*Ako je pristupnik s pravom prednosti svojim bodovima uspio osigurati mjesto unutar kvote, tada se pribraja u kvotu, a povrh kvote 
dodaju se oni koji nisu uspjeli svojim bodovima osigurati mjesto unutar kvote. 
**Kandidati s pravom prednosti upisuju se izvan kvote bez obzira na ostvaren broj bodova. 

 
Prijave za upis 

 
Prijave za upis zaprimaju se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije 
(NISpDS) kojemu se pristupa preko sustava E-građani. Rok za prijavu studija putem sustava NISpDS je 
12. rujna 2016. godine. 
 
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: Povijest - diplomski“.  Rok za plaćanje troškova razredbenog postupka je 12. rujna 
2016. godine. 
 
Pristupnici su do 12. rujna 2016. godine Sveučilištu dužni dostaviti dokaz o uplati troškova razredbenog 
postupka. Dokaz o plaćanju troškova razredbenog postupka moguće je dostaviti  na jedan od niže navedenih 
načina 

- putem e – maila na adresu dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu; 
- osobno, Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta: Ilica 242, 10 000 Zagreb, 
Hrvatska, od 9 do 13 sati; 
- putem pošte, na adresu: Ilica 242, 10 000 Zagreb, Hrvatska. 
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Pristupnici koji su preddiplomski studij koji je preduvjet za upis na diplomski sveučilišni studij povijesti: 
usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest završili izvan Republike Hrvatske, moraju 
Sveučilištu dostaviti dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Rok za dostavljanje dokaza 
o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije je 12. rujna 2016. godine. 
 
Pristupnik koji ne posjeduje dokaz o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije može putem Službe 
za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta pokrenuti postupak za priznavanja inozemne 
visokoškolske kvalifikacije u svrhu nastavljanja školovanja.  
Uz zahtjev se prilažu: 

- isprava kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija u izvorniku, 
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje inozemna obrazovna kvalifikacija, 
- ovjereni prijevod isprave kojom se dokazuje završeno razdoblje studija i položeni ispiti, 
- isprava o državljanstvu, osim u slučaju apatrida ili osoba bez državljanstva, te 
- dokaz o uplati naknade troškova postupka akademskog priznavanja inozemne visokoškolske 

kvalifikacije, odnosno naknade troškova postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS 
bodova. 

 
Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u ovjerenom prijevodu na hrvatskom jeziku i latiničnom 
pismu. 
 
Rok za predaju zahtjeva za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije je 5. rujna 2016. godine. 
 
Pristupnici koji u trenutku upisa na diplomski sveučilišni studij ne budu imali izdano Rješenje o 
akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije nego samo potvrdu o pokrenutom postupku 
akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije moći će se upisati na diplomski sveučilišni 
studij povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest, ali će njihov upis biti uvjetan 
sve dok u Službu za studentska pitanja ne predaju Rješenje o akademskom priznavanju inozemne 
visokoškolske kvalifikacije. 
 
 

Uvjeti upisa 
 

Preduvjeti upisa: 
- završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 
- završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti, 
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti u slučaju ne 
popunjenosti ukupne upisne kvote,  
- završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih humanističkih ili  
društvenih znanosti u slučaju ne popunjenosti ukupne upisne kvote. 
 
Težinski prosjek ocjena završenog preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti ili dvopredmetnog 
preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti ili preddiplomskog sveučilišnog studija iz drugih 
humanističkih ili društvenih znanosti ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija iz 
drugih humanističkih ili društvenih 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 povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest može uzeti u 
obzir najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom 
pristupa motivacijskom razgovoru. 
 
Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim 
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti može 
upisati studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka 
upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje 
Suvremena povijest. Ukoliko utvrđeni dodatni uvjeti iznose više od 25 ECTS bodova, kako bi stekli potrebna 



 

 

znanja za nastavak studiranja na diplomskom sveučilišnom studiju povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek 
i usmjerenje Suvremena povijest pristupnik se upućuje na upis Programa razlikovne godine.  
Dodatne uvjete pod kojima pristupnici s utvrđenom razlikom nižom od 25 ECTS bodova između završenog 
studijskog programa i studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari 
i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest na osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za povijest 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest na prijedlog Povjerenstva za 
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji 
vijek i usmjerenje Suvremena povijest. 
U svrhu provođenja postupka iz prethodnog stavka, pristupnik koji je završio preddiplomski sveučilišni 
studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 
studij iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti dužan je Hrvatskom katoličkom sveučilištu do 12. 

rujna 2016. godine dužan dostaviti ovjerene  preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave 
studijskog programa koji je završio te dopunske isprave o studiju. 
 
 
PREDUVJET ZA UPIS DIPLOMSKOG STUDIJA ZA ISTOVRSNE STUDIJE 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

- završen preddiplomski 
sveučilišni studij povijesti, 
- završen dvopredmetni 
preddiplomski sveučilišni studij 
povijesti 

Da Trajno 
Bez 

praga 
- - 0 

Popis istovrsnih preddiplomskih studijskih programa: 
1. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku - Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku: Pedagogija i Povijest (180 
bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij) 
2. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij) 
3. Sveučilište u Rijeci - Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci: 
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
4. Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru: 
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
5. Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: 
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
6. Sveučilište u Zagrebu - Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu: 
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
7. Sveučilište u Zadru - Odjel za povijest Sveučilišta u Zadru: 
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
8. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
9. Sveučilište Jurja Dobrile u Puli - Filozofski fakultet Sveučilišta u Puli: 
Povijest (jednopredmetni) (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij)  
10. Sveučilište u Zagrebu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu: 
Povijest i geografija; smjer: nastavnički (300 bodova, 5 godina, redovni integrirani preddiplomski i diplomski studij)  
11. Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu: 
Povijest Jadrana i Mediterana (180 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij) 
12. Sveučilište u Dubrovniku - Odjel za humanističke znanosti Sveučilišta u Dubrovniku i Filozofski fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu: 
Povijest Jadrana i Mediterana (180 bodova, 3 godine, izvanredni preddiplomski sveučilišni studij)  
13. Sveučilište u Splitu - Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu: 
Povijest (dvopredmetni) (90 bodova, 3 godine, redovni preddiplomski sveučilišni studij) 

 
 
 
 
 



 

 

PREDUVJET ZA UPIS DIPLOMSKOG STUDIJA ZA NEISTOVRSNE STUDIJE* 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

- završen preddiplomski 
sveučilišni studij iz drugih 
humanističkih ili društvenih 
znanosti u slučaju ne 
popunjenosti ukupne upisne 
kvote,  
- završen integrirani 
preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij iz drugih 
humanističkih ili društvenih 
znanosti u slučaju ne 
popunjenosti ukupne upisne 
kvote 

 
Da 

 
Trajno 

 
Težinski 
prosjek 

 
3,0 

 
5,0 

 
0 

* Dodatne uvjete pod kojima pristupnik sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim 
preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti može upisati 
studij utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest, na prijedlog Povjerenstva za provođenje postupka upisa u I. godinu 
diplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest. Ukoliko 
utvrđeni dodatni uvjeti iznose više od 25 ECTS bodova, kako bi stekli potrebna znanja za nastavak studiranja na 
diplomskom sveučilišnom studiju povijesti pristupnik se upućuje na upis Programa razlikovne godine. Dodatne uvjete 
pod kojima pristupnici s utvrđenom razlikom nižom od 25 ECTS bodova između završenog studijskog programa i 
studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija na osnovu kojeg se izvodi nastava na Odjelu za povijest 
Hrvatskog katoličkog sveučilišta utvrđuje Stručno vijeće Odjela za povijest na prijedlog Povjerenstva za provođenje 
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje 
Suvremena povijest. 

 
Razredbeni postupak 

 
UVJETI ZA UPIS DIPLOMSKOG STUDIJA  

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

Težinski prosjek ocjena na 
preddiplomskom studiju Da Trajno Ocjena 3,0 5,0 70% 

 
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

Motivacijski razgovor 
Da 1. rok Postotak 40% 100% 30% 

 
POSEBNA POSTIGNUĆA 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

/ / / / / / / 

 
Motivacijski razgovor provodi se prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Sveučilišta 
www.unicath.hr. 
 
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate motivacijskog razgovora u roku od 24 sata od objavljivanja 
rezultata motivacijskog razgovora u sustavu NISpDS i na oglasnoj ploči Sveučilišta. Prigovor se podnosi 
osobno, Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija povijesti: 

http://www.unicath.hr/


 

 

usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest u pisanom obliku putem Službe za 
studentska pitanja. Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja. 
 

Rang-lista 
 
Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku koji se provodi u 
okviru sustava NISpDS  i dodatne provjere.  
 
Rang-lista se utvrđuje na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku za pristupnike koji imaju 
završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti ili završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 
povijesti.  
 
Rang-lista, u slučaju nepopunjenosti upisne kvote pristupnicima koji imaju završen preddiplomski 
sveučilišni studij povijesti ili završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti, popunjava se 
na osnovu postignutih bodova u razredbenom postupku pristupnicima sa završenim preddiplomskim 
sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti ili integriranim preddiplomskim i 
diplomskim sveučilišnim studijem iz drugih humanističkih ili društvenih znanosti uz određivanje dodatnih 
uvjeta pod kojima pristupnik može upisati studij.  
 
Pravo na upis stječu pristupnici koji su, sukladno ovom Natječaju, putem sustava (NISpDS) potvrdili 
namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. 
 
Obavijest o provedbi, mjestu i vremenu upisa, objavit će se na mrežnim stranicama Sveučilišta 
www.unicath.hr. 
 

Upisi 
 

Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi. Na studij se upisuje 
prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama Sveučilišta 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: povijest - diplomski“. Dokaz o uplati potrebno je priložiti prilikom upisa. 
 
Studenti koji upisuju diplomski sveučilišni studij povijesti: usmjerenje Stari i srednji vijek i usmjerenje 
Suvremena povijest na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u akademskoj godini 2016./2017. participiraju u 
troškovima studiranja (školarina) po linearnom modelu sukladno Odluci, Klasa: 602-04/16-05/05, Urbroj: 
498-05-16-25 od 9. ožujka 2016. godine. 
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
 
U Službi za studentska pitanja i na mrežnim stranicama Sveučilišta mogu se dobiti sve obavijesti vezane uz 
upis. 
 
 

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

