
 

 

Na temelju članka 77. i 78. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, 
broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 
131/17), članka 72. i 105. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, studijskih 
programa diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija, 
članka 11., 12., 13. i 14. Pravilnika o studijima i studiranju, Odluke Senata (KLASA: 602-04/19-08/05, 
URBROJ: 498-03-01-02/2-21-203) od 10. ožujka 2021. godine, Odluke Senata  o izmjenama i dopunama 
Odluke o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, 
Sestrinstvo, Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-
02/2-21-217) od 12. svibnja 2021. te Odluke Senata o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima upisa 
u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija u 
akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/21-08/13, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-22 od 14. srpnja 
2021. godine, Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje izmjenu i dopunu 
 

NATJEČAJA 
za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 

Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija 
u akademskoj godini 2021./2022. 

 
Izmjena i dopuna (ispravak) objavljenog Natječaja za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 
Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. od 23. 
travnja 2021. i objavljene izmjene i dopune Natječaja  za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 
Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. KLASA: 
602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-227 od 19. svibnja 2021. mijenja se: 
 
u točki VIII. Odluke o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, 
Povijest, Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-04/19-08/05, 
URBROJ: 498-03-01-02/2-21-203) od 10. ožujka 2021. godine te  Odluke o izmjenama i dopunama 
Odluke o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, 
Sestrinstvo, Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-
02/2-21-217) od 12. svibnja 2021. godine: 
 
Izvanredni studenti koji su prije upisa na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studij) 
završili specijalistički diplomski stručni studij, plaćaju školarinu koja se određuje na temelju razlike u 
sadržaju predmeta izraženu u ECTS bodovima koje student treba položiti pri čemu se razlikovni 
predmeti Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku (ukupno 11 ECTS) ne plaćaju. 
 
i u točki XII. podtočka 2. POSEBNI DIO 
 
B) Za studente koji su završili specijalistički diplomski stručni studij 

1. Uvjeti upisa 

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu može upisati 
osoba koja je: 
-  završila specijalistički diplomski stručni studij: Menadžment u sestrinstvu, Javno zdravstvo, Kliničko 
sestrinstvo,  Psihijatrijsko sestrinstvo. 
- prosjek ocjena završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija Sestrinstvo mora biti najmanje 
3,0. Ukoliko pristupnik na upisu nema prosjek ocjena najmanje 3,0, Povjerenstvo za provođenje 
postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo može uzeti u obzir razmatranje 
najmanje dvije preporuke osoba koje su izabrane u znanstveno-nastavno zvanje. iz područja 
biomedicine i/ili zdravstva. Preporuke se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja pristupnom 
intervjuu. 
- podnijela zahtjev za priznavanje stečene kvalifikacije i zahtjev za upis na   diplomski sveučilišni studij 
Sestrinstvo (izvanredni) 



 

 

Podnošenje prijava  vrši se putem Službe za studentska pitanja koje će preuzeti prijavnu 
dokumentaciju, a utvrđivanje uvjeta za upis vrši Povjerenstvo za upis Hrvatskog katoličkog sveučilišta.   
Prijavna dokumentacija može se dostaviti osobno u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta 
ili putem e-pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr do 11. rujna 2021., a sadržava: 
- diplomu o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju 
- ovjereni prijepis ocjena specijalističkog diplomskog stručnog studija 
- popunjeni prijavni obrazac  
-  dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa 
- dokaz o dodatnim postignućima (ako postoji). 

 
Preduvjet za upis diplomskog studija za osobe koje su završile specijalistički  
diplomski stručni studij 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti* 
 

Prag Min Max Vrednovanje 

Završen specijalistički 
diplomski stručni studij 
javno zdravstvo 

Da Trajno Bez praga   0 % 

Završen specijalistički 
diplomski stručni studij 
kliničko sestrinstvo 

Da Trajno Bez praga   0 % 

Završen specijalistički 
diplomski stručni studij 
menadžment u 
zdravstvu 

Da Trajno Bez praga   0 % 

Završen specijalistički 
diplomski stručni studij 
psihijatrijsko sestrinstvo 

Da Trajno Bez praga   0 % 

 
Uvjeti za upis diplomskog studija  

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

Prosjek ocjena na 
specijalističkom 
diplomskom  stručnom 
studiju 

Da Trajno ocjena 3,0 5,0 70 % 

 
Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obvezno Rok 
valjanosti 

Prag Min Max Vrednovanje 

Pristupni 
intervju 

Da 1 rok postotak 40 100 20 % 
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Dodatna postignuća* 
Naziv Obvezno Rok 

valjanosti 
Prag Min Max Vrednovanje 

Radovi objavljeni u 
znanstvenom ili stručnom 
časopisu, uključujući i 
poglavlja u knjigama 

Ne Trajno Broj radova 1 3 0,5 % 

Radovi objavljeni u 
znanstvenom ili stručnom 
časopisu, uključujući i 
poglavlja u knjigama 

Ne Trajno Broj radova 4 - 1,5 % 

Dokaz o pasivnom 
sudjelovanju na 
znanstvenom ili stručnom 
skupu (potvrda) 

Ne Trajno Broj 
sudjelovanja 

1 - 1,0 % 

Dokaz o aktivnom 
sudjelovanju na 
znanstvenom ili stručnom 
skupu (poster, sažetak 
rada, potvrda o statusu 
predavača)  

Ne Trajno Broj 
sudjelovanja 

1 - 2,0 % 

Sudjelovanja na tuzemnim 
i inozemnim edukacijama 
(dokaz, certifikat, diploma) 

Ne Trajno Broj 
sudjelovanja 

1 - 2,0 % 

Završen  stručni 
specijalistički studij ili neki 
drugi studij (diploma) 

Ne Trajno Broj 
sudjelovanja 

1 - 2,0 % 

Znanje drugog stranog 
jezika (svjedodžba) 

Ne Trajno Broj 
sudjelovanja 

1 - 1,0 % 

*Dokaz o posebnim postignućima pristupnici dostavljaju Hrvatskom katoličkom Sveučilištu putem 
Službe za studentska pitanja do 11. rujna 2021. godine.  
 

2. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak za pristupnike koji zadovoljavaju uvjete za upis na diplomski sveučilišni studij 
Sestrinstvo (izvanredni) obuhvaća prosjek ocjena završenog specijalističkog diplomskog stručnog 
studija, pristupni intervju i dodatna postignuća pristupnika. 
Pristupni intervju – za pristupnike koji ispunjavaju uvjete natječaja provodi se prema terminima i 
rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr 
Dodatna postignuća se vrednuju na temelju dostavljenih dokaza (dokaze dostaviti najkasnije do 11. 
rujna 2021.). 
Pristupnik ima pravo prigovora na rezultate pristupnog intervjua u roku od 24 sata od objavljivanja 
rezultata pristupnog intervjua na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta (www.unicath.hr). 
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog 
studija Sestrinstvo (izvanredni) osobno u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja.  
 

3. Rang-lista 

Pristupnici za upis rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom postupku te se upisuju 
prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote. 
Rang-lista se utvrđuje na temelju postignutih bodova u razredbenom postupku, koji se temelje na 
zbroju bodova ostvarenih na prosjeku ocjena na specijalističkom diplomskom stručnom studiju, 
bodova ostvarenih na pristupnom intervjuu te bodova ostvarenih dokazima dodatnih postignuća. 
Maksimalni broj bodova u razredbenom postupku iznosi 100 bodova, pri čemu se prosjek ocjena na 
specijalističkom diplomskom stručnom studiju vrednuje sa 70 %, rezultati pristupnog intervjua s 20 %, 
a dodatna postignuća s 10 %.  
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Pristupnik ima pravo prigovora na privremenu  rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja liste na 
oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Sveučilišta (www.unicath.hr). Prigovor se podnosi Povjerenstvu za 
provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo (izvanredni) osobno 
u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja.  
 
4. Dodatni uvjeti 
Svi pristupnici koji su završili specijalistički diplomski stručni studij (Menadžment u sestrinstvu, Javno 
zdravstvo, Kliničko sestrinstvo, Psihijatrijsko sestrinstvo) te ostvarili pravo upisa na diplomski 
sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni) na Hrvatskom katoličkom sveučilištu dužni su položiti 
razliku u sadržaju predmeta  izraženu u ECTS bodovima vezano uz nedostatna znanja i vještine 
potrebna za završetak sveučilišnog studija. . Razliku u sadržaju predmeta izraženu u ECTS bodovima 
određuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija 
Sestrinstvo. Osim razlike koju određuje Povjerenstvo za provođenje postupka upisa u I. godinu 
diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo upisani studenti dužni su do završetka studija  položiti 
razlikovne predmete i to: Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku (ukupno 11 ECTS). 
Sukladno Odluci KLASA: 602-04/20-08/04, URBROJ: 498-03-02-01/2-21-31 od 19. veljače 2020 
studentima se odobrava slušanje i polaganje identitetskih razlikovnih predmeta Uvod u teologiju, 
Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku bez naknade. 
 
5. Upisi 
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima na konačnoj rang-listi, a zbog prostornih i 
kadrovskih kapaciteta broj upisanih studenata bit će ograničen na 10. 
Obavijest o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa, troškovima upisa te 
detaljnim troškovima studiranja bit će objavljeni  na mrežnim stranicama Sveučilišta www.unicath.hr. 
 
U ostalim dijelovima tekst objavljenog Natječaja ostaje neizmijenjen. 
                                                                    

Obrazloženje 
Objavljeni NATJEČAJ za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, 
Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. i objavljene izmjene i dopune 
Natječaja  za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Psihologija, 
Sestrinstvo i Sociologija u akademskoj godini 2021./2022. KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-
02/2-21-227 od 19. svibnja 2021. izmijenjeni su i dopunjeni na temelju Odluke Senata o izmjenama i 
dopunama Odluke o uvjetima upisa u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, 
Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija u akademskoj godini 2021./2022., KLASA: 602-04/21-08/13, URBROJ: 
498-03-01-02/2-21-22 od 14. srpnja 2021. godine, u kojoj se određuju uvjeti upisa na diplomski 
sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studij) za pristupnike koji su završili specijalistički diplomski 
stručni studij Menadžment u sestrinstvu, Javno zdravstvo, Kliničko sestrinstvo, Psihijatrijsko 
sestrinstvo. 
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