
     

 

Zagreb, 27. listopada 2021. godine 

Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studiji 

 

 

                    OBAVIJEST O PROVEDBI, MJESTU I VREMENU UPISA 

 NA POSLIJEDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE (DOKTORSKE) STUDIJE 

I PROGRAM RAZLIKOVNOG MODULA 

      U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022. 

  

Pristupnici koji su na temelju rezultata objavljenih na Listama izabranih pristupnika za upis na 

poslijediplomski sveučilišni studij Povijest  i poslijediplomski sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, 

identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, zadovoljili uvjete  

upisa na poslijediplomski sveučilišni studij, kao i pristupnici za upis u Program razlikovnog modula 

(razlikovna godina koja prethodi upisu na doktorski studij sociologije) upisu mogu pristupiti: 

 

od ponedjeljka 15. studenoga 2021. godine  do petka 19. studenoga 2021. godine  

od 9 do 13 sati 

 u Službu za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 u Zagrebu 

 

Pristupnici koji nisu u mogućnosti osobno pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i 

drugu osobu. Punomoć za upis treba biti ovjerena kod javnoga bilježnika, a nositelj punomoći treba biti 

punoljetna osoba. 

 

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće: 

• osobnu iskaznicu (na uvid) 

• 1 fotografiju (može biti manja od 4 cm x 6 cm), pristupnici koji će upisivati Program razlikovnog 

modula donose 2 fotografije 

• masku i vlastitu kemijsku olovku 

• dokaz o uplati iznosa troškova studiranja: 

a) za upis na doktorske studije Povijest (45.000,00 kn) i Sociologija (48.000,00 kn) navedeni iznos 

moguće je podmiriti: odjednom pri upisu, obročno u dva (2) jednaka dijela pri upisu u zimski i 

pri upisu u ljetni semestar, obročno u deset (10) jednakih rata, prvu ratu pri upisu na studij, 

svaku sljedeću ratu do 15.-og u mjesecu, najkasnije do 30. rujna za jednu (1) godinu studija 

b) za upis u Program razlikovnog modula (upisnina 400,00 kn i školarina 8.000,00 kn) navedeni 

iznos moguće je podmiriti: upisninu i prvu ratu školarine u visini od 4.000,00 kn pri upisu u 

Program, a drugi dio školarine do kraja kalendarske 2021. godine. 

Preporučamo uplatu izvršiti PRIJE dolaska na upis. 

Podaci za uplatu: 

IBAN Sveučilišta HR1123400091110353987  
Poziv na broj: 00 i OIB STUDENTA 
Opis plaćanja: Navesti točnu svrhu uplate (Ime i prezime, naziv doktorskoga studija/program 
razlikovnog modula) 
Za plaćanje iz inozemstva: 
IBAN Sveučilišta HR1123400091110353987  
SWIFT (BIC): PBZGHR2X 
 

Pri upisu na doktorski studij/program potpisuje se: 

1. Ugovor o načinu studiranja 

2. Izjava o participiranju u troškovima studiranja  

3. Privola 

4. Studenti koji će upisivati Program razlikovnog modula ispunjavaju indeks  

Za moguća dodatna pitanja možete se obratiti na doktorskistudiji@unicath.hr 
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