
 

 

HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE 
 

Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(Narodne novine broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 
139/13, 101/14, 60/15, 131/17, 96/18), članka 105. Statuta Hrvatskog katoličkog 
sveučilišta, članka 11. Pravilnika o studijima i studiranju, Odluke o uvjetima upisa u I. 
godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Komunikologija, Povijest, Povijest 
(dvopredmetni), Psihologija, Sestrinstvo, Sociologija i Sociologija (dvopredmetni) u 
akademskoj godini 2021./2022. (KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-20-
174) od 10. prosinca 2020. i Odluke o  izmjenama i dopunama Odluke od 12. svibnja 
2021. (KLASA: 602-04/19-08/05, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-216), Odluke Senata o 
jesenskom upisnom roku za studente I. godine preddiplomskih i integriranih 
preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. 
KLASA: 602-04/21-08/13, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-21 od 14. srpnja 2021. godine i 
Odluke o drugom jesenskom upisnom roku za studente I. godine  preddiplomskih 
sveučilišnih studija u akademskoj godini 2021./2022. KLASA:  602-04/21-08/13 

URBROJ: : 498-03-01-02/2-21-27  od 22. rujna 2021. godine, raspisuje 
  
 

NATJEČAJ 
za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija 

Povijest, Povijest (dvopredmetni) i Sociologija (dvopredmetni) 
u drugom jesenskom upisnom roku u akademskoj godini 2021./2022. 

 
 
OPĆI DIO 
Na temelju Odluka o uvjetima upisa u akademskoj 2021./20221. objavljuju se  uvjeti upisa za 
preostala slobodna upisna mjesta iz prvog jesenskog upisnog roka  za osobe koje će se po prvi 
puta u akademskoj godini 2021./2021. upisati u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija 
na Hrvatskom katoličkom sveučilištu i to:  
- Povijest 
- Povijest (dvopredmetni) 
- Sociologija (dvopredmetni) 
 
Upisna kvota 
 

1. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest – redoviti studenti 
Kvota za EU državljane: 9 (od 17. do 25. mjesta ukupne kvote za akademsku godinu 
2021./2022.) 
 

2. Preddiplomski sveučilišni studij Povijest (dvopredmetni) – redoviti studenti 
Kvota za EU državljane: 18 (od 8. do 25. mjesta ukupne kvote za akademsku godinu 
2021./2022.) 
 

3. preddiplomski sveučilišni studij Sociologija (dvopredmetni) – redoviti studenti 
Kvota za EU državljane: 18 (od 8. do 25. mjesta ukupne kvote za akademsku godinu 
2021./2022.) 

 
 
Administrativni trošak prijave upisa iznose za: 
 

- preddiplomski sveučilišni studij Povijest - 150,00 kuna,  



 

 

- preddiplomski sveučilišni studiji Povijest (dvopredmetni)  i Sociologija 
(dvopredmetni) - 150,00 kuna. 

 
Administrativni trošak prijave upisa za prijave na više od jednog studija podmiruje se na način 
da prijava na prvi studij iznosi 150,00 kuna, prijava na dvopredmetni studij Povijest i 
dvopredmetni Sociologija iznosi 150,00 kuna, a svaka dodatna prijava 50 kuna. Primjerice:. 
Povijest (dvopredmetni) + Sociologija (dvopredmetni) = 150,00 kuna + Povijest 
(jednopredmetni) = 50,00 kuna. 
 
Prijave za upis  
 
Prijave za upis na studij obavljaju se putem e-pošte na studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno 
u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, radnim danom od 8 do 
16 sati.  
Rok za prijavu studija je od 22. rujna do 27. rujna 2021. godine. 

 
Potrebno je dostaviti sljedeće dokumente: 
 
1. Prijavni obrazac (preuzeti u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta 
u rubrici Upisi) 
2.Svjedodžbe svih završenih razreda srednje škole 
3. Svjedodžba/potvrda o položenim ispitima državne mature  
4. Dokaz o drugim posebnim postignućima (ako ih ima) 
5. Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa  
 
Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati. 
 
Za sva dodatna pojašnjenja pristupnici se mogu obratiti Službi za studentska pitanja putem e-
pošte na: studentska.sluzba@unicath.hr  
 
Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom 
postupku koji se provodi u okviru državne mature, srednjoškolskog uspjeha dodatnih uvjeta 
(provjera)  i dodatnih postignuća. 
 
 
Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) 
 
Razredbeni postupak – dodatni uvjeti (provjera) za pristupnike koji se za upis na 
preddiplomske sveučilišne studije Povijest, Povijest (dvopredmetni) i Sociologija  
(dvopredmetni) natječu unutar redovite upisne kvote, obuhvaća vrjednovanje rezultata 
državne mature, srednjoškolskog uspjeha, dodatnih uvjeta (provjera) i dodatnih postignuća.  
 
Pristupnik može na rezultate razredbenog postupka – dodatnih uvjeta (provjera – pristupnog 
intervjua) uložiti prigovor Sveučilišnom povjerenstvu za upis na preddiplomski i diplomski 
studij u akademskoj godini 2021./2022. u roku 24 sata od objave rezultata, osobno, u pisanom 
obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta. 
 
 
Upisi 
Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u 
razredbenom postupku koji se provodi u okviru vrednovanja državne mature, 
srednjoškolskog uspjeha dodatnih uvjeta (provjera) i dodatnih postignuća. 
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Pravo na upis stječu pristupnici koji su putem prijave Službe za studentska pitanja Hrvatskog 
katoličkog sveučilišta potvrdili namjeru upisa na odabrani studij prema redoslijedu na rang-
listi do popunjavanja upisne kvote.  
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, odnosno 
pristupnik koji ne pristupi upisu - gubi pravo upisa.  
 
Pristupnici prije pristupanja upisu na preddiplomske sveučilišne studije Povijest, Povijest 
(dvopredmetni) i Sociologija (dvopredmetni  obvezno podmiruju troškove upisa, sukladno 
Odluci o visini troškova i naknada (uplata) studenata i osoba za studije i programe koje izvodi 
Hrvatsko katoličko sveučilište KLASA: 400-09/21-02/02, URBROJ: 498-03-01-02/2-21-03 od 
14. srpnja 2021. godine u iznosu od 700,00 kuna uplatom na blagajni Sveučilišta (radnim 
danom od 8 do 16 sati) ili na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987 
(u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Troškovi upisa - naziv studija). 
 
Detaljnije obavijesti o provedbi, potrebnoj dokumentaciji za upis, mjestu i vremenu upisa bit 
će objavljene na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr. 
Popis potrebne dokumentacije za upis objavljen je na mrežnoj stranici Sveučilišta 
www.unicath.hr. 
 
Participacija u troškovima studiranja 
 
Studenti koji I. godinu studija upišu u drugom jesenskom upisnom roku participiraju u 
troškovima studiranja prema modelu koji je bio pridržan nepopunjenim upisnim mjestima na 
rang listi ljetnog i prvog jesenskog upisnog roka, prenesenima u drugi jesenski upisni rok.  
 
Djelomična participacija u troškovima studiranja 
 
Studenti koji I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija na Hrvatskom katoličkom 
sveučilištu upisuju rangirani od 1. do 25. upisnog mjesta u okviru ukupne upisne kvote od 25 
redovitih studenata preddiplomskih sveučilišnih studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu 
u akademskoj godini 2021./2022. djelomično participiraju u troškovima studiranja (linearni 
model) sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja KLASA: 400-
09/19-02/01, URBROJ:498-03-01-02/2-21-32 od 12. svibnja 2021. godine i sukladno 
potpisanom Ugovoru o načinu studiranja.  
 

Sveučilište nema obvezu povrata uplaćenog iznosa troškova studiranja studentu koji iz bilo 
kojeg razloga odustane od studija, odnosno izgubi status studenta. 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka 
 
Prijavom na Natječaj pristupnici su izričito suglasni da Hrvatsko katoličko sveučilište kao 
voditelj obrade osobnih podataka može prikupljati i obrađivati podatke u svrhu provođenja 
postupka upisa, sukladno odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 2016/679), Zakona 
o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/2018) te Pravilnika o 
obradi i zaštiti osobnih podataka Hrvatskog katoličkog sveučilišta.  
 
Sveučilište će osobne podatke pristupnika prikupljati i obrađivati samo u mjeri u kojoj je to 
potrebno za vrednovanje pristupnika te sukladno uvjetima Natječaja. Prikupljeni osobni 
podaci pristupnika neće se koristiti ni obrađivati u druge svrhe. 
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POSEBNI DIO 
 
UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST 
(jednopredmetni): 

1. opći uvjeti 

• završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, 
odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu, 

• položena državna matura 

2. dodatni uvjeti 

• prijeđen prag na pristupnom intervjuu 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 %  

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik*  A   25,00 %  

Matematika  B   10,00 %  

Strani jezik  A   20,00 %  

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU 
umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu 
njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

Izborni dio državne mature 

Naziv Obavezan Prag Vrjednovanje 

Povijest NE  5,00 %  

 
Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obavezan Prag Vrjednovanje 

Pristupni intervju - HKS - Povijest DA  40,00 % 15,00 %  

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razre
d od 

Razred 
do 

Plasma
n od 

Plasma
n do 

Nagrad
a od 

Nagrad
a do 

Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje 

Bilo koja 
disciplina 

1. 4. 1. 3.   5,00 %  

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II  5,00 %  

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 %  

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša 
i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %.  



 

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA POVIJEST (dvopredmetni): 
1. opći uvjeti 

• završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, 
odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu, 

• položena državna matura 

2. dodatni uvjeti 

• prijeđen prag na pristupnom intervjuu 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  20,00 %  

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik* A   25,00 %  

Matematika  B   10,00 %  

Strani jezik  A   20,00 %  

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU 
umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu 
njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

Izborni dio državne mature 

Naziv Obavezan Prag Vrjednovanje 

Povijest NE  5,00 %  

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obavezan Prag Vrjednovanje 

Pristupni intervju - HKS – Povijest DA  
40,00 
% 

15,00 %  

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Raz
red 
od 

Razre
d do 

Plasma
n od 

Plasma
n do 

Nagrad
a od 

Nagrad
a do 

Vrjednova
nje 

Državno 
natjecanje 
znanja  

Bilo koja 
disciplina  

1.  4.  1.  3.    5,00 %  

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I  II  5,00 %  

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola  5,00 %  

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša 
i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %. 
  



 

 

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA SOCIOLOGIJA 
(Dvopredmetni): 

3. opći uvjeti 

• završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, 
odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu, 

• položena državna matura 

4. dodatni uvjeti 

• prijeđen prag na pristupnom intervjuu 

Ocjene iz srednje škole 

Naziv Vrjednovanje 

Prosjek svih ocjena  10,00 %  

Obvezni dio državne mature 

Naziv Razina Prag Vrjednovanje 

Hrvatski jezik* A   25,00 %  

Matematika  B   25,00 %  

Strani jezik  A   20,00 %  

* Pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU 
umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu 
njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita. 
 

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 

Naziv Obavezan Prag Vrjednovanje 

Pristupni intervju - HKS - Sociologija DA  40,00 % 15,00 %  

Kategorija sportaša 

Od Do Vrjednovanje 

I II 5 ,00 %  

Druga posebna postignuća 

Postignuće Vrjednovanje 

Završena još jedna srednja škola 5,00 % 

Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije sportaša 
i druga posebna postignuća iznosi 5,00 %. 
 

Rezultati natjecanja 

Kategorija Disciplina 
Razre
d od 

Razre
d do 

Plasma
n od 

Plasma
n do 

Nagrad
a od 

Nagrad
a do 

Vrjednovanje 

Državno 
natjecanje 

Sve 
disciplina 

1. 4. 1. 3.   5,00 % 


