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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
raspisuje  

 

NATJEČAJ  
za upis studenata u I. godinu stručnih studija, preddiplomskih 

sveučilišnih i integriranih sveučilišnih studija u  
akademskoj godini 2009./2010.   

 
 
 
Na temelju članka 59. stavak 1. točka 9. i članka 112. stavak 1. Statuta 
Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008. godine, Senat 
Sveučilišta u Rijeci, na sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donio je  

 
 

O D L U K U 
o broju mjesta za upis studenata u I. godinu stručnih, preddiplomskih 

sveučilišnih i integriranih sveučilišnih studija koji će u akademskoj godini  
2009./2010. studirati na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci  uz potpunu 

subvenciju iz državnog proračuna (bez plaćanja) 
 

I. 
Ovom odlukom određuju se osobe koje ostvaruju pravo na upis u I. godinu 
studija na Sveučilištu u Rijeci u statusu redovitih studenata uz potpunu 
subvenciju iz državnog proračuna - bez plaćanja (u daljnjem tekstu “uz 
potpunu subvenciju”) u akademskoj godini 2009./2010.  
 

II. 
Pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata koji će studirati uz potpunu 
subvenciju imaju hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem 
izvan Republike Hrvatske te strani državljani i osobe bez državljanstva trajno 
nastanjene u Republici Hrvatskoj.   
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom 
postupku.  
 
Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog 
obrazovanja od 27. ožujka 2007. godine, pravo upisa na studij u statusu redovitih 
studenata koji će studirati uz potpunu subvenciju pod uvjetom da prijeđu 
razredbeni prag imaju:  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata 
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata) 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog 

rata 
- djeca 100%-tnih HRVI  iz Domovinskog rata I. skupine 
- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja.  

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela 
kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija.  
 
Za pristupnike kategorija navedenih u prethodnom stavku koji su prema 
rezultatima razredbenog postupka upisani kao redoviti studenti ali nisu oslobođeni 
plaćanja studija, troškove studija snosit će Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa.   
Pristupnici navedenih kategorija koji prema rezultatima razredbenog ispita ne bi 
mogli biti upisani, bit će upisani izvan kvote. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu. 
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III.  
Pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata uz potpunu subvenciju imaju 
pristupnici iz hrvatske dijaspore, pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i ne 
ulaze u upisnu kvotu.  
 
 

IV. 
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje 
nisu trajno nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema 
uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo, odnosno na temelju međudržavnih 
sporazuma i ugovora. 
 
 

V. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za 2009./2010. 
akademsku godinu.  
 
 
           

 
 
 
 
 
 
 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI -  broj mjesta za upis u  I. godinu studija u akademskoj godini 2009./2010. za  STRUČNE, PREDDIPLOMSKE I 
INTEGRIRANE SVEUČILIŠNE STUDIJE 

  FAKULTET / AKADEMIJA / ODJEL / studij  Redoviti studenti Izvanredni 
studenti 

Ukupno 

             
    Uz potpunu 

subvenciju iz 
državnog 

proračuna - bez 
plaćanja 

Uz djelomičnu 
subvenciju iz 

državnog 
proračuna - uz 

plaćanje 

Strani 
državljani 

    

    1 2 3 4 5= 
(1+2+3+4) 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI           
1.  AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI 28 20 10 0 58 

  Preddiplomski sveučilišni studij  Likovna 
pedagogija 

14 10 5 0 29 

  Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena 
umjetnost 

14 10 5 0 29 

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET, Rijeka 64 14 2 40 120 
  Preddiplomski sveučilišni studij 

Građevinarstvo 
64 14 2 0 80 

  Stručni studij Građevinarstvo 0 0 0 40 40 
3. TEHNIČKI FAKULTET, Rijeka 315 170 10 30 525 
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  Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo 120 20 3 0 143 
  Preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja 40 5 2 0 47 
  Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 50 50 3 0 103 
  Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo  20 30 2 0 52 

  Stručni studij Strojarstvo 35 30 0 10 75 
  Stručni studij Brodogradnja 20 5 0 10 35 
  Stručni studij Elektrotehnika 30 30 0 10 70 
4. POMORSKI FAKULTET, Rijeka 180 165 16 120 481 
  Preddiplomski sveučilišni studij Tehnologija i 

organizacija prometa 
30 30 3 10 73 

  Preddiplomski sveučilišni studij Logistika i 
menadžment u pomorstvu i prometu 

40 40 3 30 113 

  Preddiplomski sveučilišni studij Nautika i 
tehnologija pomorskog prometa 

40 40 4 30 114 

  Preddiplomski sveučilišni studij 
Brodostrojarstvo 

40 30 3 30 103 

  Preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i 
informatičke tehnologije u pomorstvu 

30 25 3 20 78 

5. MEDICINSKI FAKULTET, Rijeka 190 100 13 30 333 
  Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Medicina  
85 40 5 0 130 

  Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studij Stomatologija  

15 10 5 0 30 

  Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno 
inženjerstvo 

20 10 3 0 33 

  Stručni studij Sestrinstvo 20 20 0 30 70 
  Stručni studij Fizioterapija 20 20 0 0 40 
  Stručni studij Medicinsko - laboratorijska 

dijagnostika 
15 0 0 0 15 

  Stručni studij Radiološka tehnologija (stari 
naziv Medicinska radiologija) 

15 0 0 0 15 

6. EKONOMSKI FAKULTET, Rijeka  135 375 5 490 1005 
  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija 30 60 0 40 130 

  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija  

          

      smjer: Poduzetništvo 15 45 0 25 85 
      smjer: Menadžment  15 45 0 25 85 
      smjer: Financije i bankarstvo  15 45 0 25 85 
      smjer: Financije i računovodstvo 15 45 0 25 85 
      smjer: Marketing 15 45 0 25 85 
      smjer: Međunarodno poslovanje 15 45 5 25 90 
      smjer: Informatičko poslovanje 15 45 0 25 85 
  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovne 

ekonomije - nastavni centri 
0 0 0 275 275 

7. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I 
UGOSTITELJSTVU, Opatija 

170 285 15 470 940 

  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu: 

          

       smjer: Poduzetništvo u turizmu i      
                ugostiteljstvu 

30 45 2 20 97 

      smjer: Menadžment u turizmu 25 50 2 20 97 
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      smjer: Menadžment u hotelijerstvu  20 30 2 20 72 
      smjer: Međunarodni menadžment u turizmu 

               i ugostiteljstvu 
20 30 2 20 72 

      smjer: Menadžment događaja i slobodnog  
               vremena 

20 30 2 20 72 

  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu - 
studijski centar Zabok:  

          

      smjer: Poduzetništvo u turizmu i    
               ugostiteljstvu 

0 0 0 40 40 

      smjer: Menadžment u turizmu 0 0 0 40 40 
      smjer: Menadžment u hotelijerstvu  0 0 0 40 40 
      smjer: Međunarodni menadžment u turizmu  

               i ugostiteljstvu 
0 0 0 40 40 

      smjer: Menadžment događaja i slobodnog 
               vremena 

0 0 0 40 40 

  Stručni studij: Malo i srednje poduzetništvo 
u turizmu i ugostiteljstvu  

          

      smjer: Menadžment  10 15 1 10 36 
      smjer: Financijsko poslovanje  10 15 1 10 36 
      smjer: Turističko poslovanje 10 15 1 10 36 
      smjer: Hotelsko poslovanje 10 15 1 10 36 
      smjer: Gastronomija i restoraterstvo 10 20 1 20 51 
      smjer: Poslovno komuniciranje  5 20 0 10 35 
  Stručni studij: Malo i srednje poduzetništvo 

u turizmu i ugostiteljstvu - studijski centar 
Zabok 

          

      smjer: Menadžment  0 0 0 20 20 
      smjer: Financijsko poslovanje  0 0 0 15 15 
      smjer: Turističko poslovanje 0 0 0 15 15 
      smjer: Hotelsko poslovanje 0 0 0 15 15 
      smjer: Gastronomija i restoraterstvo 0 0 0 20 20 
      smjer: Poslovno komuniciranje  0 0 0 15 15 
8. PRAVNI FAKULTET, Rijeka 140 107 9 94 350 
  Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij Pravo  
114 81 5 50 250 

  Stručni  Upravni studij  26 26 4 44 100 
9. UČITELJSKI FAKULTET, Rijeka 70 45 0 40 155 
  Integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni Učiteljski studij u Rijeci 
25 15 0 0 40 

  Integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni Učiteljski studij u Gospiću 

25 10 0 0 35 

  Stručni studij Predškolski odgoj u Rijeci * 20 20 0 40 80 
10. FILOZOFSKI FAKULTET, Rijeka 257 157 13 0 427 
  PREDDIPLOMSKI STUDIJI:           
  Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 

književnost 
24 12 4 0 40 

  Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija 24 6 0 0 30 

  Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija 10 5 0 0 15 

  Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija 20 20 0 0 40 
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  Preddiplomski sveučilišni studij Politehnika  25 5 0 0 30 
  Dvopredmetni studiji  (slobodne 

kombinacije): 
        0 

  Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost ** 

24 14 2 0 40 

  Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i 
književnost ** 

35 15 2 0 52 

  Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik 
i književnost ** 

30 15 5 0 50 

  Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija ** 20 20 0 0 40 
  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest ** 20 20 0 0 40 

  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest 
umjetnosti ** 

15 20 0 0 35 

  Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija ** 10 5 0 0 15 

11. SVEUČILIŠTE U RIJECI            

  ODJEL ZA MATEMATIKU 35 5 0 0 40 
  Preddiplomski  sveučilišni studij Matematika 35 5 0 0 40 
12. ODJEL ZA FIIZIKU 25 5 0 0 30 
  Preddiplomski sveučilišni studij Fizika 25 5 0 0 30 
13.  ODJEL ZA INFORMATIKU 30 40 0 0 70 

  Preddiplomski sveučilišni studij  Informatika 20 30 0 0 50 
  Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 

Informatika u slobodnoj kombinaciji sa 
studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci 

10 10 0 0 20 

14.  ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU  45 0 0 0 45 

  Preddiplomski sveučilišni studij 
Biotehnologija i istraživanje lijekova 

45 0 0 0 45 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI  - 
UKUPNA KVOTA ZA STRUČNE,  
PREDDIPLOMSKE SVEUČILIŠNE I 
INTEGRIRANE (preddiplomske i 
diplomske) STUDIJE  

1684 1488 93 1314 4579 

 * U tijeku je pribavljanje dopusnice za preddiplomski sveučilišni studij 
Predškolskog odgoja umjesto stručnog studija Predškolskog odgoja. Prijave za 
upis na izvanredni studij Predškolskog odgoja neće se primati ako do početka  
prijava na natječaj Fakultet pribavi dopusnicu za izvođenje novog studijskog 
programa.   

   

 ** Dvopredmetne studije moguće je međusobno kombinirati i sa 
dvopredmetnim studijem Informatike na Odjelu za informatiku 

   

 
 
Na temelju članka 59. i članka 112. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Rijeci – 
pročišćeni tekst od 10. prosinca 2008. godine,  Senat Sveučilišta u Rijeci, na 48. 
sjednici održanoj 20. ožujka 2009. godine donio je  

 
 

ODLUKU   
o visini školarina za studente koji će u 2009./2010. akademskoj godini 
upisati  I. godinu stručnih,  preddiplomskih sveučilišnih i integriranih 

sveučilišnih studija na fakultetima/akademiji/odjelima  
Sveučilišta u Rijeci  
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I.  
Hrvatski državljani i pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan 
Republike Hrvatske koji će studirati u statusu redovitih studenata uz 
djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna plaćaju godišnju školarinu u 
sljedećim iznosima:  

a) 5.500,00 kn (91,67 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u 
znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti, odnosno 
nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije 
matematike; 

b) 7.370,00 kn (122,83 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u 
znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u 
nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike; 

c) 9.240,00 kn (154,00 kn za 1 ECTS bod) za studije koji se izvode u 
znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti 
(osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.  

Studenti strani državljani, ako međudržavnim ugovorom nije drukčije 
utvrđeno, koji će studirati u statusu redovitih studenata, plaćaju godišnju 
školarinu za odgovarajući studij u prednje navedenim iznosima.  

 
II.  

1.) Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS 
bodova iznosi najmanje 30, a najviše 60.  
2.) Izvanredni studenti plaćaju školarinu koja ne može prijeći 75% 
maksimalnog iznosa participacije za odgovarajući studij utvrđene u točki I. ove 
odluke ako se studij izvodi u sjedištu visokog učilišta, što iskazano za ECTS bod 
znači:    
 

studiji školarina za 1 ECTS 
 

za studije koji se izvode u znanstvenom području 
društvenih i humanističkih znanosti, odnosno 
nastavnom području društvenih i humanističkih 
struka te za studije matematike 

68,75 kn 

za studije koji se izvode u znanstvenom području 
tehničkih i biotehničkih znanosti, odnosno u 
nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka 
te za studije fizike 

92,12 kn 

za studije koji se izvode u znanstvenom području 
biomedicinskih i zdravstvenih te prirodnih znanosti 
(osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom 
području struka biomedicine i zdravstva i za 
umjetničke studije 

115,50 kn 

 
3.) Ako se izvanredni studij izvodi izvan sjedišta, student plaća 100%  iznosa 
participacije za odgovarajući studij utvrđene u točki I. ove Odluke.   
 
 

III.  
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski 
ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili 
nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog 
rata I. skupine mogu plaćati školarinu najviše do 50% iznosa školarine navedene 
u točki II. stavku 2. i 3. ove odluke.  
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IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se za 2009./2010. 
akademsku godinu.  
 
 

 
 
 

 
 
I.     O P Ć I   D I O 

 
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 

 
Razredbeni postupci za upis na fakultete/akademiju/odjel Sveučilišta u Rijeci 
provode se u I. - ljetnom (srpanjskom) razredbenom roku i II. -  
jesenskom (rujanskom) razredbenom roku.  
Prijave se primaju u pravilu (za iznimke vidi POSEBNI DIO ovog Natječaja): 
- za I.  srpanjski razredbeni rok od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. godine 
- za II. rujanski razredbeni rok od 31. kolovoza do 3. rujna 2009. godine  
Prijave za rujanski razredbeni rok primat će se za studije na kojima ostane 
slobodnih mjesta nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku kao i 
prijave pristupnika iz hrvatske dijaspore, te pristupnika koji su IV. razred srednje 
škole završili u inozemstvu u školskoj godini 2008./2009., a iz opravdanih razloga 
razredbenom postupku nisu mogli pristupiti u I. roku. Broj slobodnih mjesta za 
II. (rujanski) razredbeni rok objavit će se na oglasnim pločama i mrežnim 
stranicama visokih učilišta.  
2. Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se 
preuzima u studentskoj službi  visokog učilišta na kojem pristupnik želi studirati i 
predaju se neposredno ili šalju poštom na adresu visokog učilišta (vidi POSEBNI 
DIO ovog Natječaja). 
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne 
dokumente ili ovjerene preslike (svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi) 
kao i preslike dokumenata uz uvid originala: 
a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o 
hrvatskoj narodnosti)  
b) rodni list 
c) svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih razreda srednje škole 
u četverogodišnjem trajanju odnosno u trogodišnjem trajanju (U POSEBNOM 
DIJELU ovog Natječaja utvrđeno je koja se srednja škola priznaje za upis na 
pojedini studij, te uvjeti upisa za pristupnike koji nemaju odgovarajuću srednju 
školu)  
d) priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na žiro-račun 
fakulteta/akademije/odjela, uz naznaku „za razredbeni postupak“. Troškovi 
razredbenog postupka iznose 220,00 kn za upis na studije za koje se ne 
provodi razredbeni ispit, 250,00 kn za upis na studije za koje se provodi 
razredbeni ispit te 330,00 kn za upis na studije Akademije primijenjenih 
umjetnosti i dvopredmetne studije Filozofskog fakulteta.  
e) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, uz svjedodžbe stečene u 
inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju istovrijednosti stranih 
svjedodžbi koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 10000 
Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6. Uz navedeno pristupnici  dostavljaju dokument 
nadležnog (inozemnog) tijela s objašnjenjem sustava ocjenjivanja. 
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f) Uz svjedodžbu stečenu u inozemstvu prilaže se potvrda o poznavanju 
hrvatskog jezika ukoliko nije postojao kao predmet u srednjoj školi. Provjera 
znanja hrvatskog jezika provodi se na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Trg I. 
Klobučarića 1, tel: 315-250. Pristupnik uz molbu prilaže kovertu sa svojom 
adresom te uplatnicu na iznos od 860,00 kuna uplaćenih na žiro-račun: 
2360000-1101536455, model 12, poziv na br. odobrenja:07-6611171. Detaljnije 
informacije o ispitu mogu se dobiti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta u 
Rijeci, Omladinska 14, soba 116, ili na tel: 051/345-052. 
g) Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visokom učilištu drugog 
izbora predaje ovjerene preslike izvornih dokumenata (svjedodžbe se 
mogu ovjeriti u srednjoj školi). Izvorne dokumente predat će prilikom upisa. 
h) Osim navedenih dokumenata pristupnici su obvezni priložiti i ostale 
dokumente i ispuniti posebne uvjete koje fakulteti/akademija/odjeli Sveučilišta u 
Rijeci navode u POSEBNOM DIJELU Natječaja. Prijave bez svih traženih priloga 
neće se razmatrati. 
 
 
 

RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT 
 

1. Izbor pristupnika za upis na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u Rijeci 
obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama. 
Pravo na upis steći će jedino studenti koji su prešli razredbeni prag, prema 
redoslijedu na rang-listi, do popunjenja upisne kvote. 
2. Fakulteti/akademija/odjeli sastavljaju sljedeće rang-liste: 
a) redovitih studenata hrvatskih državljana i pripadnika hrvatskog naroda s 
prebivalištem izvan Republike Hrvatske koji će studirati uz potpunu subvenciju iz 
državnog proračuna i neće plaćati studij, te studenata koji sami plaćaju studij 
(jedna rang lista); 
b) redovitih studenata stranih državljana koji sami plaćaju studij; 
c) izvanrednih studenata. 
3. Na razredbeni ispit pristupnik mora donijeti osobnu iskaznicu ili 
putovnicu.  
4. Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti dekanu/pročelniku 
fakulteta/akademije/odjela u pisanom  obliku u roku od 24 sata od objave rang-
liste. Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja 
žalbe.  
5. Sve detaljnije informacije o provođenju razredbenog postupka, sadržaju, 
mjestu i vremenu održavanja razredbenog ispita  navedene su u POSEBNOM 
DIJELU Natječaja. 
 

 UPISI 
 

1. Upisi u I. godinu studija na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u Rijeci 
provode se u 4 upisna roka: 1. i 2. upisni rok (srpanjski) i 3. i 4. upisni rok 
(rujanski). Termini i vrijeme održavanja upisa na pojedinim visokim učilištima 
navedeni su u POSEBNOM DIJELU Natječaja.  
Upisi se obavljaju prema rang-listama izrađenim na osnovi rezultata postignutih u 
razredbenom postupku.  
Ako je u razredbenom postupku više od pet pristupnika steklo isti ukupni broj 
bodova i ako visoko učilište nije drukčije propisalo (vidi POSEBNI DIO Natječaja), 
slijed za upis utvrđuje se redom, prema sljedećim osnovama: 
- stečeni bodovi na razredbenom ispitu 
- stečeni bodovi na temelju uspjeha postignutog u srednjoj školi iz predmeta iz 
kojih se polaže razredbeni ispit 
- stečeni bodovi na temelju općeg uspjeha postignutog u srednjoj školi 
- stečeni bodovi na temelju posebnih uspjeha. 
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2. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni u 
dijelu Natječaja  „PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK“ te potvrda o 
prebivalištu ili fotokopija osobne iskaznice i dvije fotografije (4cm x 6cm) 
za indeks i matični list.  
3. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo 
stekao, gubi pravo upisa.  
4. Pristupnici koji se nisu upisali u 1. odnosno 3. upisnom roku na visoko 
učilište prvog izbora (na kojem su polagali razredbeni ispit), mogu se, ako su 
prešli razredbeni prag i ako je to navedeno u POSEBNOM DIJELU Natječaja, 
upisati u 2. odnosno 4. upisnom  roku na visoko učilište istog ili srodnog 
znanstvenog područja na kojem je ostalo slobodnih mjesta. Detaljnije informacije  
o prijavama za 2. odnosno 4. upisni rok mogu se dobiti u studentskim službama 
odgovarajućih visokih učilišta. 
5. Trošak upisa u I. godinu studija iznosi 330,00 kn. Navedeni iznos pokriva: 
trošak indeksa, izradu studentske iskaznice – ixice i 100,00 kn za Fond za 
kreditiranje studenata.  
6.  Sve detaljnije informacije o provedbi, mjestu i vremenu upisa na fakultete 
/akademiju/odjele Sveučilišta u Rijeci navedene su u POSEBNOM DIJELU 
Natječaja.   
 
 
II.    P O S E B N I   D I O  

U POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja nalaze se detaljnije obavijesti o 
prijavama, razredbenim postupcima i upisima na stručne, preddiplomske 
sveučilišne i integrirane sveučilišne studije pojedinih fakulteta/akademije/odjela 
Sveučilišta u Rijeci.    

 

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 
Rijeka, Slavka Krautzeka b.b., tel.:051/228-880 (dekanat) i 051/228-886 
(stud. služba), faks:051/322-363, žiro-račun:2360000-1101845215, 
www.apuri.hr 
1. UVJETI UPISA 
Pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija imaju osobe koje su 
završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za upis u I. godinu studija primat će se u Studentskoj službi Akademije  
- za I. razredbeni rok od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. godine od 9,00 do 
12,00 sati. 
- za II. razredbeni rok od 31. kolovoza do 1. rujna 2009. godine od 
9,00 do 12,00 sati. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u OPĆEM DIJELU Natječaja pod 
naslovom “PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK”  pristupnici prilažu i prijavnicu 
za razredbeni postupak (posebna tiskanica), mapu svojih radova, te potvrdu 
izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite. 
Mapa radova treba sadržavati: 30 originalnih radova (dimenzije 50 x 70 cm) sa 
zadanim temama: figura (ugljen) 5 radova, portret* (ugljen) 5 radova, portret 
(tempera ili akril u boji) 5 radova, figura* (tempera ili akril u boji) 5 radova, 
perspektiva (prostorno crtanje ili slikanje u bilo kojoj tehnici) 4 rada, slobodna 
tema (uključuje: slike, crteže, grafike, kipove, dizajn, fotografije, video radovi) 5 
radova, dizajnerski izgled mape vrednuje se kao 1 rad.  
* ili prezentacija kiparskih djela – originalnim djelom ili fotografijom. 
Prijave s traženim dokumentima predaju se osobno u Studentskoj službi (mape 
radova s navedenim imenom i prezimenom predaju se u sobi 11, suteren od 29. 
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lipnja do 3. srpnja 2009. godine od 9,00 do 12,00 sati) ili preporučenom 
pošiljkom. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK  
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha u srednjoj školi, provjeru 
znanja, posebnih sposobnosti na razredbenom ispitu i posebnih uspjeha na 
natjecanjima u srednjoj školi. 
4. RAZREDBENI ISPIT 
Za preddiplomski studij Likovne pedagogije razredbeni postupak traje 2 dana:  
1. dan: crtanje, motivacija; 2. dan: slikarstvo, kiparstvo i test iz povijesti 
umjetnosti. 
Za preddiplomski studij Primijenjenih umjetnosti razredbeni postupak traje 3 
dana: 1. dan: slikarstvo, kiparstvo; 2. dan: crtanje, motivacija; 3. dan: crtanje  i 
test iz povijesti umjetnosti. 
Razredbeni ispit u I. razredbenom roku održat će se za preddiplomski studij 
Likovne pedagogije u ponedjeljak, 6. srpnja 2009. i utorak, 7. srpnja 
2009. godine s početkom u 8,00 sati, a za preddiplomski studij 
Primijenjenih umjetnosti u ponedjeljak, 6. srpnja 2009., utorak, 7. srpnja 
2009. i srijedu, 8. srpnja 2009. s početkom u 8,00 sati prema rasporedu, a 
za II. razredbeni rok raspored će biti objavljen naknadno na oglasnoj ploči 
Akademije, ako ne bude popunjena upisna kvota u I. upisnom roku. 
5. UPISI 
Rang lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i na web 
stranicama Akademije u petak, 10. srpnja 2009. godine u 9,00 sati. 
Upisi u I. godinu obavit će se u ponedjeljak, 13. srpnja 2009. godine od 9,00 
do 13,00 sati u Studentskoj službi Akademije, a u utorak, 14. srpnja 2009. 
godine točno u 9,00 sati obavit će se prozivka i upis studenata koji sami 
plaćaju studij.  
Ako se pristupnik koji je nakon razredbenog postupka ostvario pravo na upis ne 
upiše u propisanom roku, gubi pravo na upis. 
6. OBAVIJESTI 
Sve informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Akademije, tel: 051/228-886 
i na mrežnim stranicama Akademije primijenjenih umjetnosti www.apuri.hr.  
 
 
 
 
GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Viktora 
Cara Emina 5, tel. 051/352-177 (studentska služba), faks: 051/332-816, 
žiro-račun: 2360000-1101407882, poziv na broj: 12-MBG, 
www.gradri.hr/upisi  
1. UVJETI UPISA 
Za upis na Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo mogu se prijaviti osobe 
koje su završile srednju školu u trajanju od četiri godine, a za upis na Stručni 
studij Građevinarstvo mogu se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u 
trajanju od tri ili četiri godine. 
3. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak primaju se BEZ OBZIRA NA NAČIN DOSTAVE: 
za I. (srpanjski) rok: od 29. lipnja do 2. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 
sati; 
za II. (rujanski) rok: od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. od 10,00 do 13,00 
sati. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u OPĆEM DIJELU Natječaja pod 
naslovom „Prijave za razredbeni postupak“ pristupnik mora priložiti:  

a) Kovertu srednje veličine s nalijepljenim poštanskim markama te 
ispisanim imenom, prezimenom i točnom adresom pristupnika (SVI 
PRISTUPNICI) 
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b) Dokaz o osvajanju jedne od prve tri nagrade na državnim 
natjecanjima iz jednog od sljedećih predmeta: matematika, fizika, 
mehanika, građevinske konstrukcije (prilažu pristupnici koji imaju ovaj 
status) 

c) Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog 
sportaša I. i II. kategorije (prilažu pristupnici koji imaju ovaj status) 

d) Potvrdu o radnom odnosu (prilažu pristupnici koji se prijavljuju u statusu 
izvanrednog studenta) 

4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor pristupnika za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se 
vrednuje uspjeh postignut u srednjoj školi, uspjeh na pismenom 
razredbenom ispitu, te poseban uspjeh (dostignuća), na sljedeći način: 
4.1. Vrednovanje postignutog uspjeha u srednjoj školi – utvrđuje se 
vrednovanjem prosječne ocjene uspjeha svih razreda srednje škole i završnog 
ispita (mature) te ocjena iz matematike i fizike u svim razredima srednje škole. 
Po ovoj osnovi pristupnik može ostvariti najviše 400 bodova ako je završio 
četverogodišnju srednju školu, odnosno 310 bodova ako je završio trogodišnju 
srednju školu. 
4.2. Provjera znanja vrši se pismenim ispitom iz predmeta matematika i fizika. 
Za upis na preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo test sadrži 40 zadataka 
(24 iz matematike i 16 iz fizike), a za upis na stručni studij Građevinarstvo 30 
zadataka (20 iz matematike i 10 iz fizike). Po toj osnovi student može ostvariti 
najviše 600 bodova. Ispit se piše 180 minuta. 
4.3. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća): 
- Dodatnih 30 bodova pristupnici koji su u svim razredima srednje škole imali 
odličnu ocjenu iz matematike i fizike i odličan opći uspjeh i ocjenu na maturalnom 
ispitu 
- Dodatnih 60 bodova stječe pristupnik koji je ostvario jedno od prva 3 mjesta na 
državnom natjecanju iz jednog od sljedećih predmeta: matematika, fizika, 
tehnička mehanika, građevinske konstrukcije. 
- Dodatnih 20 bodova stječe pristupnik koji ima status vrhunskog sportaša I. i II. 
kategorije.  
Napomena: Pristupnici mogu ostvariti dodatne bodove samo po jednoj od 
tri navedene  kategorije. 
4.4. Razredbeni prag 
Razredbeni prag iznosi 135 bodova za preddiplomski sveučilišni studij te 120 
bodova za stručni studij. 
4.5. Rang lista za upis 
Rang-lista se sastavlja prema postignutim bodovima u razredbenom postupku, 
uspjehu u prethodnom obrazovanju i posebnim uspjesima (točka 4.3. ovog 
Natječaja). 
5. RAZREDBENI ISPIT 
Razredbeni ispiti održavat će se u I. razredbenom roku 6. srpnja 2009. u 
9,00 sati, a u II. razredbenom roku 4. rujna 2009. u 9,00 sati. 
Na razredbeni ispit pristupnik je obvezan donijeti osobnu iskaznicu ili 
putovnicu, u protivnom neće moći pristupiti razredbenom ispitu.  
5.1. OBJAVA RANG LISTE  
Rang liste uspješnosti pristupnika objaviti će se na oglasnoj ploči i web-
stranicama Fakulteta za I. (srpanjski) razredbeni rok 8. srpnja 2009. u 
10,00 sati, a za II. (rujanski) razredbeni rok 7. rujna 2009. godine u 
12,00 sati. 
6. UPISI 
Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli prag, prema redosljedu reda 
prvenstva na rang listi. Upisi će se provoditi: 
6.1. Srpanjski rok 
- u I. upisnom roku od 8. srpnja 2009. do 10. srpnja 2009. od 10,00 do 

13,00 sati upisuju se pristupnici koji su ostvarili pravo studiranja u statusu 
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redovitog studenta uz potpunu subvenciju iz državnog proračuna (u daljnjem 
tekstu: uz potpunu subvenciju) te pristupnici koji će studirati u statusu 
izvanrednog studenta; 

- 10. srpnja 2009. nakon 15,00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta 
nakon I. upisnog roka; 

- u II. upisnom roku 13. srpnja 2009. od 10,00  sati upisuju se pristupnici na 
slobodna mjesta nakon I. upisnog roka;  

- u III. upisnom roku 14. srpnja 2009. u 10,00 sati u prostoriji 208 
Fakulteta je prozivka kandidata za popunjavanje preostalih slobodnih 
mjesta. Upis se vrši istog dana do 13,00 sati 

- u IV. upisnom roku 15. srpnja 2009. od 12,30 do 15,00 sati. upisuju se 
pristupnici koji su prešli razredbeni prag na jednom od fakulteta tehničke 
grupacije na kojima je proveden razredbeni postupak provjerom znanja iz 
predmeta matematike i fizike – prijave se primaju 15. srpnja 2009. od 9,00 
do 12,00 sati; 

6.2. Rujanski  rok 
- u V. upisnom roku od 8. rujna 2009. od 10,00 do 13,00 sati upisuju se 

pristupnici koji su ostvarili pravo studiranja u statusu redovitog studenta uz 
potpunu subvenciju te pristupnici koji će studirati u statusu izvanrednog 
studenta;  

- 9. rujna 2009. u 10,00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta nakon V. 
upisnog roka; 

- u VI. upisnom roku 9. rujna 2009. od 10,00 do 13,00 sati upisuju se 
pristupnici na slobodna mjesta nakon V. upisnog roka;  

- u VII. upisnom roku 10. rujna 2009. u 10,00 sati u prostoriji 208 
Fakulteta je prozivka kandidata za popunjavanje preostalih slobodnih 
mjesta. Upis se vrši istog dana do 13,00 sati.  

- u VIII. upisnom roku 11. rujna 2009. se od 10,00 do 12,00 sati primaju 
prijave pristupnika koji su razredbeni prag prešli na nekom drugom 
tehničkom fakultetu koji provodi istovjetni klasifikacisjki ispit. Rang 
lista kandidata se objavljuje u 13,00 sati, a nakon toga provode upisi 
do 15,00 sati. 

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u utvrđenom 
roku, gube pravo upisa. 
Prilikom upisa, u studentsku referadu potrebno je uz dokumente navedene u 
OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom „Upisi“ donijeti: ispunjeni Indeks i 
odgovarajuće obrasce (podignuti u studentskoj referadi); dokaz o uplati 370,00 
kn (330,00 kn pokriva troškove indeksa, izradu studentske iskaznice – ixice i 
Fond za kreditiranje studenata, a 40,00 kn osiguranje studenta). Iznos se 
uplaćuje na žiro račun Građevinskoga fakulteta u Rijeci.  
Napomena: U slučaju da se pristupnik upisuje kao redoviti student koji sam 
plaća studij ili kao izvanredni student, uz gore opisanu uplatnicu prilaže i 
uplatnicu sa svrhom „Školarina" i iznosom uplate prethodno dogovorenim u 
studentskoj referadi.  
8. OBAVIJESTI: 
Upute objavljene na oglasnoj ploči i na web stranicama Fakulteta sastavni su 
dijelovi ovoga natječaja. 
Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta na telefon 051/352-
125 ili 051/352-177 u vremenu od 13,00 do 15,00 sati te na mrežnim stranicama 
Fakulteta: www.gradri.hr/upisi.  
 
 
POMORSKI FAKULTET SVEUČLIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Studentska 
2, tel: 051/338-411 (int.133 ili 134), žiro-račun: 2360000-1101408432,  
www.pfri.hr/upisi 
Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se preddiplomski sveučilišni 
studiji iz područja tehničkih znanosti polja tehnologije prometa i transporta. 
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Za akademsku godinu 2009./2010. pristupnici se mogu prijaviti za upis u prvu 
godinu sljedećih studija: 

- preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo  
- preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije 

u pomorstvu  
- preddiplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u pomorstvu i 

prometu  
- preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog 

prometa  
- preddiplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija prometa  

1. UVJETI ZA UPIS 
Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju 
školu u trajanju od četiri godine.  
NAPOMENA:Studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij NAUTIKA I 
TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA nakon položenih ispita prve i druge 
godine studija koji obuhvaćaju obvezne sadržaje prema Konvenciji STCW 78 
odnosno Pravilniku o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca mogu 
uz uvjerenje (bez svjedodžbe) visokog učilišta obaviti plovidbenu praksu i 
pristupiti polaganju ispita za stjecanje ovlaštenja za najviša zvanja (I časnik 
palube i Zapovjednik broda većeg od 3000 BT). 
Studenti upisani na preddiplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO 
nakon položenih ispita prve i druge godine studija koji obuhvaćaju obvezne 
sadržaje prema Konvenciji STCW 78 odnosno Pravilniku o zvanjima i 
svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca mogu uz uvjerenje (bez svjedodžbe) 
visokog učilišta obaviti plovidbenu praksu i pristupiti polaganju ispita za stjecanje 
ovlaštenja za najviša zvanja (II časnik stroja na brodu porivne snage od 3000 kW 
ili jači i Upravitelj stroja broda na brodu porivne snage od 3000 kW ili jači). 
Za obavljanje plovidbene prakse (vježbeničkog staža) te stjecanje ovlaštenja 
pristupnici moraju biti zdravstveno sposobni što dokazuju ispravom ovlaštenog 
liječnika – specijaliste medicine rada.  
2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 

- za I. (srpanjski) razredbeni rok od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. od 
10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, soba 305 

- za II. (rujanski) razredbeni rok od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. 
od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, soba 305  

Prijave za drugi razredbeni rok primat će se samo ako ostane slobodnih mjesta 
nakon prvog roka. 
Uz prijavu i dokumente navedene u OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom 
„Prijave za razredbeni postupak“ pristupnici prilažu  
  a) uvjerenje o položenom časničkom ispitu (ako posjeduje), 
  b) liječničko uvjerenje o općoj zdravstvenoj sposobnosti Medicine rada (za 
pristupnike Nautike i tehnologije pomorskog prometa, Brodostrojarstva te 
Elektroničkih i informatičkih tehnologija u pomorstvu). 
Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća 
vrednovanje uspjeha pristupnika iz srednje škole i dodatnih bodova.  
Uspjeh pristupnika iz srednje škole vrednuje se: 
1.) prema prosječnom uspjehu pristupnika iz svih razreda srednje škole i uspjeha 
na završnom ispitu: 
- odličan [4,5 – 5,0]   35 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)  25 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)   10 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)    5 bodova 



 14 

2. a) prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i fizike, za 
svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i 
informatičke tehnologije u pomorstvu i Brodostrojarstvo):  
- odličan [4,5 – 5,0]   15 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)  10 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)     5 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)    2 boda 
2. b) prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i informatike, 
za svaki predmet posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Nautika i 
tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija i organizacija prometa i Logistika i 
menadžment u pomorstvu i prometu): 
- odličan [4,5 – 5,0]   15 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)  10 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)     5 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)    2 boda 
Na osnovi vrednovanja postignutog uspjeha iz srednje škole, pristupnik može 
ostvariti maksimalno 80 bodova. 
Dodatne bodove za studije: Brodostrojarstvo i Nautika i tehnologije pomorskog 
prometa pristupnik može dobiti:  
- ako je završio odgovarajući smjer srednje pomorske škole   10 bodova 
- ako je položio časnički ispit                                 10 bodova 
Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz 
predmeta koji spadaju u područje prirodnih ili tehničkih znanosti oslobađaju se 
razredbenog postupka i upisuju se na vrh rang liste.   
Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista pristupnika. Rang 
lista pristupnika objavit će se 7. srpnja 2009. u 12,00 sati za I. (srpanjski)  
razredbeni rok, a 4. rujna 2009. u 12,00 sati za II. (rujanski) razredbeni 
rok. 
4. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, 
temeljem utvrđene rang liste. Upisi u I. razredbenom roku obavljat će se 8. i 
9. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta soba, 
305. Upisi u II. razredbenom roku obavljat će se 7. i 8. rujna 2009. od 
10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, soba 305. Pristupnik koji je 
ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. 
Pravo na upis umjesto toga pristupnika stječe sljedeći pristupnik s rang liste ispod 
crte koji je prešao razredbeni prag, a u okviru utvrđene upisne kvote. Pristupnik 
je prigodom upisa dužan uplatiti troškove upisnine.  
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi 
ovog natječaja. Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim 
drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena ovim natječajem. 
Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom 
postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta ili na mrežnim 
stranicama Fakulteta: www.pfri.hr. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni 
u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
 
TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 
58, tel. 051/651-444, faks 051/675-818,  
žiro račun: 2402006-1100110092, poziv na br. 661115, www.riteh.hr 
Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se preddiplomski sveučilišni 
studiji i stručni studiji iz područja Tehničkih znanosti, polja Strojarstva, 
Brodogradnje, Elektrotehnike i Računarstva. 
Za akademsku godinu 2009./2010. pristupnici se mogu prijaviti za upis na prvu 
godinu sljedećih studija: 
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- preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo, za stjecanje akademskog naziva 
sveučilišni prvostupnik inženjer strojarstva, 

- preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja, za stjecanje akademskog 
naziva sveučilišni prvostupnik inženjer brodogradnje, 

- preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, za stjecanje akademskog 
naziva sveučilišni prvostupnik inženjer elektrotehnike, 

- preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo, za stjecanje akademskog naziva 
sveučilišni prvostupnik inženjer računarstva, 

- stručni studij Strojarstvo, za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik 
inženjer strojarstva, 

- stručni studij Brodogradnja, za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik 
inženjer brodogradnje, 

- stručni studij Elektrotehnika, za stjecanje stručnog naziva stručni prvostupnik 
inženjer elektrotehnike. 

1. UVJETI UPISA NA STUDIJ 
Na natječaj za upis na preddiplomski sveučilišni studij mogu se prijaviti osobe 
koje su završile četverogodišnju srednju školu, a za upis na stručni studij mogu 
se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u najmanje trogodišnjem 
trajanju. 
2. PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS 
Pristupnici se na natječaj za upis prijavljuju neposredno u Službi studentske 
evidencije Tehničkog fakulteta.  
Uz prijavu i dokumente navedene u općem dijelu Natječaja pod naslovom 
„PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" pristupnici prilažu i dokaz o uplaćenim 
troškovima razredbenog postupka u iznosu navedenom u općem dijelu Natječaja 
uplaćenih na žiro račun Fakulteta, broj 2402006-1100110092, poziv na broj 
661115, svrha doznake: „RAZREDBENI POSTUPAK”, te potvrdu o osvojenim 
mjestima na državnim natjecanjima iz matematike ili fizike. Troškovi razredbenog 
postupka iznose 220,00 kn za prvi prijavljeni studij, te 150,00 kn za svaki 
sljedeći. 
Pristupnik koji se prijavio na više visokih učilišta može priložiti ovjerene preslike 
izvornih dokumenata. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor između pristupnika obavit će se: 
1. vrednovanjem općeg uspjeha u srednjoj školi uključivo maturu ili završni ispit, 
2. vrednovanjem postignutih ocjena iz matematike i fizike (informatike za studij 
Računarstvo) u srednjoj školi. 
Na razredbenom postupku pristupnik sa završenom četverogodišnjom srednjom 
školom može postići: 

 na temelju uspjeha u srednjoj školi najviše 400 bodova, 
 na temelju ocjena iz matematike i fizike/informatike najviše 600 bodova. 

Bodovi se zbrajaju te pristupnik može ukupno postići najviše 1000 bodova. 
Pristupnik za stručni studij sa završenom trogodišnjom srednjom školom na 
razredbenom postupku može postići: 

 na temelju uspjeha u srednjoj školi najviše 375 bodova, 
 na temelju ocjena iz matematike i fizike najviše 525 bodova. 

Bodovi se zbrajaju te pristupnik može ukupno postići najviše 900 bodova. 
Pristupnici koji imaju potvrdu da su tijekom 3. ili 4. razreda srednje škole osvojili 
jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju u Republici Hrvatskoj iz 
matematike odnosno fizike/informatike, dobivaju temeljem toga maksimalni broj 
bodova i stječu pravo prvenstvenog i izravnog upisa na studij. 
Postignuti opći uspjeh u srednjoj školi boduje se na sljedeći način: 

 zbroj ocjena općeg uspjeha u svim razredima srednje škole množi se 
faktorom: 

- završena četverogodišnja škola    faktor 18, 
- završena trogodišnja škola     faktor 22. 

 opći uspjeh na maturi ili završnom ispitu množi se faktorom: 
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- završena četverogodišnja škola    faktor 8, 
- završena trogodišnja škola     faktor 9. 

Postignut uspjeh iz matematike računa se tako da se zbroj ocjena iz matematike 
u svim razredima srednje škole množi faktorom: 

- završena četverogodišnja škola    faktor 17, 
- završena trogodišnja škola     faktor 20. 

Postignut uspjeh iz fizike/informatike računa se tako da se zbroj ocjena iz 
fizike/informatike u svim razredima srednje škole množi faktorom: 

- završena četverogodišnja škola    faktor 13, 
- završena trogodišnja škola     faktor 15. 

Pristupnik koji želi studirati na preddiplomskom sveučilišnom studiju na 
Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci može podnijeti prijavu za upis ukoliko je 
u prethodnom obrazovanju postigao najmanje 430 bodova (razredbeni prag). Za 
studiranje na stručnom studiju ne postoji uvjet razredbenog praga. 
4. UPIS NA STUDIJ 
Pristupnici stječu pravo upisa prema bodovima postignutim u razredbenom 
postupku objavljenim na rang listama. Ukoliko više pristupnika na zadnjem 
mjestu upisne kvote ima isti broj bodova tada svi ostvaruju pravo upisa. 
Za upis je potrebno donijeti sljedeće: 
- izvornike svjedodžbi svih razreda završene srednje škole te izvornik svjedodžbe 

o maturi ili završnom ispitu, ukoliko su u prijavi priložene ovjerene preslike, 
- dvije osobne fotografije veličine 4  6 cm za indeks i matični list, 
- potvrdu o prebivalištu izdanu od strane MUP-a za pristupnike kojima je 

prebivalište izvan Rijeke ili bliže okolice, 
- dokaz o uplaćenoj upisnini u iznosu od 360,00 kn (330,00kn pokriva troškove 

indeksa, izradu studentske iskaznice – ixice i Fond za kreditiranje studenata, a 
30,00 kn osiguranje studenta). Iznos se uplaćuje na žiro račun Fakulteta, broj 
2402006-1100110092, poziv na broj 661116, svrha doznake: „UPIS NA 
STUDIJ”), 

- dokaz o uplaćenoj školarini za studente koji sami plaćaju studij; iznos školarine 
uplaćuje se na žiro račun Fakulteta, broj 2402006-1100110092, poziv na broj: 
661111, s naznakom „ŠKOLARINA”. 

Studenti koji studiraju u statusu redovitih studenata uz djelomičnu subvenciju iz 
državnog proračuna (sami plaćaju studij), plaćaju godišnju školarinu u iznosu od 
7.370,00 kn (122,83 kn za 1 ECTS bod). 
Studenti koji studiraju u statusu izvanrednih studenata plaćaju godišnju školarinu 
u iznosu od 4.420,00 kn (73,67 kn za 1 ECTS bod). 
Pristupnik koji prema rang listi ostvari pravo upisa uz potpunu subvenciju iz 
državnog proračuna, a ne upiše se u terminima predviđenim za upis, gubi to 
pravo. 
Upis se smatra završenim kada se, poštujući redoslijed na rang listi, upiše onoliko 
pristupnika koliko je utvrđeno brojem mjesta. 
5. PRVI RAZREDBENI ROK  
Prijave na natječaj za upis u prvom razredbenom roku primaju se u Službi 
studentske evidencije Tehničkog fakulteta od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. od 
9,00 do 13,00 sati. 
Rang liste pristupnika s ostvarenim brojem bodova u prvom razredbenom roku 
bit će objavljene na oglasnoj ploči Fakulteta kao i na web stranici Fakulteta 
(www.riteh.hr) 7. srpnja 2009. u 9,00 sati. 
Upisi na temelju rang lista s prvog razredbenog roka održat će se od 7. do 10. 
srpnja 2009. od 9,00 do 13,00 sati. 
Pristupnik koji prema rang listi ostvari pravo upisa, a ne upiše se u terminima 
predviđenim za upis, gubi to pravo. 
Rang liste će se proširiti s odgovarajućim brojem pristupnika prema redoslijedu 
na rang listi dana 13. srpnja 2009. u 9,00 sati. 
Upisi na temelju proširenih rang lista provest će se 13. srpnja 2009. s 
početkom u 9,00 sati, na način da se crta pomiče dinamikom koju odredi 
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Povjerenstvo za upis, do popunjenja broja upisnih mjesta. Pristupnici koji odmah 
nakon pomicanja crte ne preuzmu dokumentaciju za upis, gube pravo upisa.  
Pristupnici koji su se prijavili za upis na studij uz potpunu subvenciju iz državnog 
proračuna, a nisu ostvarili to pravo, mogu se upisati uz djelomičnu subvenciju iz 
državnog proračuna (uz plaćanje).  
Upisi na studije uz plaćanje održat će se 14. i 15. srpnja 2009. od 9,00 do 
13,00 sati prema rang listi i broju odobrenih upisnih mjesta.  
U slučaju nepopunjenja broja upisnih mjesta uz plaćanje, rang liste će se 
proširivati 15. srpnja 2009. s početkom u 13,00 sati dinamikom koju odredi 
Povjerenstvo za upis do popunjenja, a najkasnije do 15,00 sati. 
Nakon završenog upisa na temelju rang lista, ovisno o preostalom broju slobodnih 
mjesta, omogućit će se upis pristupnicima koji su razredbeni ispit položili na 
nekom drugom visokom učilištu koji ustrojava studij iz područja Tehničkih 
znanosti. Pristupnik se može upisati ukoliko ostvari potreban najmanji broj 
bodova (razredbeni prag). 
Upis za ove pristupnike održat će se 16. srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati. 
6. DRUGI RAZREDBENI ROK 
Ako nakon prvog razredbenog roka preostane slobodnih mjesta, raspisat će se 
novi natječaj za upis. 
Predviđeno je da se prijave na natječaj za upis u drugom razredbenom roku 
primaju od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. od 9,00 do 13,00 sati. 
Rang liste pristupnika s ostvarenim brojem bodova u drugom razredbenom roku 
objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta kao i na web stranici Fakulteta 
(www.riteh.hr) 3. rujna 2009. u 9,00 sati. 
Upisi na temelju rang lista s drugog razredbenog roka održat će 3. i 4. rujna 
2009. od 9,00 do 13,00 sati. 
U slučaju nepopunjenja broja upisnih mjesta, rang liste će se proširivati s 
početkom u 13,00 sati do popunjenja, dinamikom koju odredi Povjerenstvo za 
upis studenata, a najkasnije do 15,00 sati. 
7. OBAVIJESTI 
Detaljnije obavijesti o studijima, prijavama, razredbenom postupku i upisu mogu 
se dobiti u Službi studentske evidencije na Tehničkom fakultetu, tel. 
051/651-405 i sastavni su dio ovog natječaja. Povjerenstvo za upis studenata 
ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu 
utvrđena ovim Natječajem. 
Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će 
pravovremeno objavljene na oglasnoj ploči Tehničkog fakulteta kao i na mrežnim 
stranicama Fakulteta www.riteh.hr. 
 
 
MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Braće 
Branchetta 20; tel. 051/651-111 (centrala), 051/651-106 i 051/651-107 
(za sveučilišne studije); 051/651-161 (za stručne studije); faks: 
051/675-806; žiro račun: 2360000-1101410222, poziv na br. 04-444, 
www.medri.hr 
 
1. UVJETI UPISA 
Za upis na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne 
studije mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, u 
kojoj su najmanje dvije godine pohađale nastavu iz biologije, kemije i fizike, a za 
preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva i iz matematike. Za 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine i Stomatologije 
potrebna je i nastava iz latinskog jezika. Ako pristupnik nije u srednjoj školi učio 
latinski jezik, Fakultet će mu omogućiti pristup razredbenom postupku i upis na 
studij Medicine ili Stomatologije pod uvjetom da do upisa na drugu godinu studija 
položi odgovarajuće gradivo iz latinskog jezika prema programu opće gimnazije. 
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Za upis na stručne studije mogu se prijaviti osobe koje su završile 
četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje godinu dana pohađale 
nastavu iz biologije, kemije i fizike. Za upis na stručni studij Sestrinstva, u 
statusu izvanrednog studenta, pristupnici mogu biti isključivo osobe zaposlene 
kao medicinske sestre/tehničari s najmanje dvije godine radnog iskustva u struci. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak primaju se za I. razredbeni rok (srpanjski) od 
29. lipnja do  3. srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati, a za II. razredbeni 
rok (rujanski) od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. od 9,00 do 12,00 sati. 
Obrazac prijave (koji se može preuzeti s web-stranica Fakulteta) s dokazima 
predaje se osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Medicinski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci, Evidencija studija, Braće Branchetta 20, 51000 Rijeka, s 
naznakom studija za koji se prijava podnosi. 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u OPĆEM DIJELU natječaja pod naslovom 
„Prijave za razredbeni postupak“, pristupnici moraju priložiti potvrdu izabranog 
liječnika primarne zdravstvene zaštite za sve stručne i sveučilišne studije. Za 
studij Stomatologije potreban je i liječnički nalaz ortopeda. Za studij 
Medicinsko laboratorijske dijagnostike potreban je i nalaz oftalmologa, s 
posebnim naglaskom na oštrinu vida i razlikovanje boja. Za upis na stručni studij 
Sestrinstva u statusu izvanrednog studenta, pristupnici moraju priložiti i dokaz 
da su zaposleni na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara i dokaz o 
najmanje dvije godine radnog iskustvu u struci. 
Pristupnici koji su prošle i/ili pretprošle godine polagali razredbeni ispit 
za sveučilišne i stručne studije na Medicinskom fakultetu u Rijeci i prešli 
razredbeni prag prilažu o tome potpisanu izjavu. Pristupnici koji su 
osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom (natjecanja u Republici 
Hrvatskoj što se provode pod nadzorom fakulteta ili državne stručne 
organizacije) ili na međunarodnim natjecanjima (međunarodna 
olimpijada) iz područja predmeta za koje se provodi pismeni test prilažu 
potvrdnicu nadležnog tijela (original, ovjereni prijevod ili ovjerenu 
presliku). Pristupnici koji imaju status vrhunskog športaša I-III 
kategorije prilažu rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske  
sveučilišne studije obuhvaća: 
A. Provjeru znanja na razredbenom ispitu: 
- za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicine i 
Stomatologije, te za preddiplomski sveučilišni studij Sanitarnog inženjerstva, 
provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pismenog testa iz biologije, kemije 
i fizike prema nastavnom programu I., II., III. i IV. razreda gimnazije. Za studij 
Stomatologije provjeravaju se i motoričke sposobnosti, 
B. Vrednovanje uspjeha iz srednje škole  
Za sva tri sveučilišna studija vrednuju se ocjene u svim razredima 
srednje škole iz predmeta biologija, kemija i fizika, opći uspjeh u svim 
razredima i na završnom ispitu. Za studij Sanitarnog inženjerstva 
vrednuju se i ocjene iz matematike u svim razredima srednje škole. 
C. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća):  
Pristupnik može postići dodatne bodove: 
a) ako je na razredbenom ispitu za sveučilišne studije na Medicinskom fakultetu 

u Rijeci za ak. god.  2007./08. i/ili 2008./09. prešao razredbeni prag, a nije 
se upisao na studij za koji se prijavio;  

b) ako je na državnom ili na međunarodnim natjecanjima osvojio jedno od prva 
tri mjesta iz područja predmeta za koje se provodi pismeni test;  

c)   ako ima status vrhunskog športaša. 
U razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova, i 
to: 660 bodova na razredbenom ispitu (220 po svakom predmetu na 
sveučilišnim studijima medicine, stomatologije i sanitarnog inženjerstva; 
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310 bodova na temelju ocjena u srednjoj školi; za pojedinačne posebne 
uspjehe (dostignuća) mogu dobiti 20 bodova, ali ne više od 30 bodova 
ako imaju bodove po više osnova. 
Pristupnik koji na razredbenom testu postigne manje od 330 (50%)bodova 
(razredbeni prag) isključuje se iz daljnjeg postupka. Iz daljeg postupka se 
isključuje i pristupnik koji na pojedinačnom predmetu ( fizika, kemija, biologija ) 
ne ostvari minimalno 77 (35%) bodova na studiju Medicine i Stomatologije. 
Pristupnik koji u razredbenom postupku za studij Stomatologije na 
temelju provjere  motoričkih sposobnosti postigne manje od 25 bodova 
biva eliminiran kao kandidat za studij Stomatologije.  
Razredbeni postupak za stručne studije obuhvaća: 
A. Provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pismenog testa iz 
srednješkolskog gradiva određenog predmeta ovisno o vrsti stručnog studija: 
a) za stručni studij Fizioterapije testom se polažu: anatomija, fiziologija i fizika; 
b) za stručni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike testom se polažu: 

biologija, kemija i fizika; 
c) za stručni studij Radiološke tehnologije (stari naziv:Medicinska radiologija) 

testom se polažu: anatomija, fiziologija i fizika; 
d) za stručni studij Sestrinstva testom se polažu: anatomija, fiziologija i 

zdravstvena njega;  
B. Vrednovanje uspjeha iz srednje škole.  
Vrednuju se ocjene u svim razredima srednje škole iz predmeta biologija, kemija i 
fizika, opći uspjeh u svim razredima i na završnom ispitu;  
C. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća). 
Pristupnik može postići dodatne bodove: 
a) ako je na razredbenom ispitu na Medicinskom fakultetu u Rijeci za akad. god.  

2007/08. i/ili 2008/09. za isti stručni studij ili za drugi stručni studij, koji 
obuhvaća iste predmete, prešao razredbeni prag, a nije se upisao;  

b) ako je na državnom ili na međunarodnim natjecanjima osvojio jedno od prva 
tri mjesta iz područja predmeta za koje se provodi pismeni test;  

c) ako ima status vrhunskog športaša. 
U razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova, i to: 630 
bodova na razredbenom ispitu (210 po svakom predmetu), 340 bodova na 
temelju ocjena u srednjoj školi; za pojedinačne posebne uspjehe (dostignuća) 
mogu dobiti 20 bodova, ali ne više od 30 bodova ako imaju bodove po više 
osnova. 
Pristupnik koji na razredbenom ispitu (testu) postigne manje od 315 bodova 
(razredbeni prag) isključuje se iz daljnjeg postupka. 
4. RAZREDBENI ISPIT 
a)     Razredbeni ispit za I. razredbeni rok (srpanjski) za sveučilišne studije 
održat će se 9. srpnja 2009., a za II. razredbeni rok (rujanski) 9. rujna 
2009.  Razredbeni ispit počet će u 9,00 sati, prema rasporedu koji će se objaviti 
na oglasnim pločama Fakulteta. 
Četiri Medicinska fakulteta u Republici Hrvatskoj postigli su sporazum o 
održavanju zajedničkog razredbenog ispita za integrirani sveučilišni 
preddiplomski i diplomski studij Medicine. To znači da će se na sva četiri 
fakulteta pisati identičan ispit, u isto vrijeme, s jednakim uvjetima 
prolaznosti, ali će svaki fakultet napraviti rang listu pristupnika koji su 
pisali ispit na tom fakultetu i samo te pristupnike uzeti u razredbeni 
postupak, te oni imaju prvenstvo pri upisu na taj fakultet. Dogovor je 
fakulteta sveučilišta u Rijeci, Splitu i Zagrebu da pristupnici s tih 
fakulteta mogu prenositi bodove ostvarene na jednom fakultetu na drugi 
fakultet na kojem nakon upisa pristupnika s vlastite liste ostane 
slobodnih mjesta. 
b) Razredbeni ispit za I. razredbeni rok (srpanjski) za stručne studije održat 
će se 10. srpnja 2009., a za II. razredbeni rok (rujanski) 10. rujna 2009. 



 20 

Razredbeni ispit počet će u 9,00 sati, prema rasporedu koji će se objaviti na 
oglasnim pločama Fakulteta. 
Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit bez posebne obavijesti te 
donijeti na ispit osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnom neće moći 
pristupiti razredbenom ispitu. 
5. UPISI 
a) Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i na web-

stranicama Fakulteta za I. razredbeni rok (srpanjski) najkasnije do 13. 
srpnja 2009. (i za sveučilišne i za stručne studije), a za II. razredbeni rok 
(rujanski) najkasnije 11. rujna 2009. (i za sveučilišne i za stručne 
studije).  

b) Upis u prvu godinu obavit će se za I. upisni rok-srpanjski od 13. srpnja do 
17. srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati, i za sveučilišne studije i za 
stručne studije. Prijave za II. upisni rok (srpanjski), podnose se 20. srpnja 
2009. od 9,00 do 12,00 sati, a upisi u II. upisnom roku će se obaviti 21. 
srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati. 

c) Upis u prvu godinu za III. upisni rok (rujanski) obavit će se od 14. rujna 
do 16. rujna 2009. od 9,00 do 12,00 sati. Pristupnici koji su ostvarili 
pravo na upis, a u propisanim se rokovima nisu upisali, gube pravo upisa. 

6. OBAVIJESTI 
Upute objavljene na oglasnim pločama i web-stranicama Fakulteta sastavni su 
dijelovi ovog natječaja. 
Sve detaljne podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom 
postupku pristupnici mogu dobiti u Evidenciji studija Medicinskog fakulteta u 
Rijeci ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.medri.hr. 
 
 
 
EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Ivana 
Filipovića 4, tel. 051/355-111, faks: 051/675-750, žiro-račun: (šifra:88)  
žiro račun: 2360000-1101586015, www.efri.hr 
1. UVJETI UPISA  
Za upis na studij mogu se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u trajanju 
od četiri godine.  
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za I. razredbeni postupak primat će se od 29. lipnja do 3. srpnja 
2009., a za II. razredbeni postupak od 1. do 3. rujna 2009. Prijave moraju biti 
dostavljene do određenog roka neovisno o načinu dostave.  
Pristupnici prilažu dokumente navedene u općem dijelu Natječaja pod naslovom 
„PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" . 
3. RAZREDBENI POSTUPAK  
 Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj 

školi i to:  
- opći uspjeh 
- predmeti: hrvatski jezik, matematika, psihologija, logika, sociologija, 

povijest, zemljopis, (politika i) gospodarstvo i strani jezik 
- matura. 

 Za svaku školsku godinu, u kojoj se predmet sluša, postignute ocjene se 
zbrajaju, kao i opći uspjeh. Za maturu se vrednuje samo opći uspjeh.     

 Maksimalni mogući broj bodova iznosi 150.  
 Ukoliko pristupnici ostvaruju isti broj bodova, prednost će imati oni pristupnici 

koji su ostvarili bolji uspjeh prema gore navedenom redoslijedu predmeta. 
 U razredbenom postupku vrednuju se i posebni uspjesi, postignuti na 

takmičenjima (uzima se samo 1 – najbolji plasman):  
- na državnom natjecanju prvo mjesto nosi 5 bodova, drugo 4 boda i treće 3 

boda; 
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- na međunarodnom natjecanju prvo mjesto nosi 7 bodova, drugo 6 bodova 
i treće 5 bodova;   

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom. 
Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 9. srpnja 2009. u 12,00 sati, 
na oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnim stranicama fakulteta www.efri.hr  
4. RAZREDBENI ISPIT 
NEMA RAZREDBENOG ISPITA 
5. UPISI 
Upisni rok nakon I. razredbenog postupka održat će se 10. srpnja 2009., a 
nakon II. razredbenog postupka  10. rujna 2009. 
6. OBAVIJESTI 
Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Evidenciji studija Fakulteta (tel. 355-111) i 
na mrežnim stranicama fakulteta www.efri.hr 

 
 
 
 

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU SVEUČILIŠTA 
U RIJECI -  51410 Opatija,  Naselje Ika,  Primorska 42,  p.p. 97, tel.:  
051/294-200; 294-201;  294-202;  294-203;  294-204;  294-205;  294-
206;  294-207;  faks: 051/294-889, žiro račun : 2360000-1101496052 
poziv na br.: 6611193  
1. UVJETI UPISA 
Preddiplomski sveučilišni studij "Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu" (4 godine – 240 ECTS):  pravo  natjecanja za upis u I. godinu 
preddiplomskog sveučilišnog studija  imaju pristupnici koji su završili srednju 
školu u trajanju od četiri godine. 
Stručni  studij  "Malo i srednje poduzetništvo u turizmu i ugostiteljstvu" 
(3 godine – 180 ECTS): pravo natjecanja za upis u I. godinu stručnog studija  
imaju pristupnici koji su završili srednju  školu u trajanju od tri ili četiri godine. 
2. PRIJAVE  ZA RAZREDBENI  POSTUPAK  
Za  I. razredbeni rok (srpanjski)  prijave se primaju od 29. lipnja do 3. srpnja 
2009. god. od 9,00 do 14,30 sati u Opatiji: Naselje Ika,  Primorska 42,  i 
u Studijskom centru Zabok: Ksavera Šandora Gjalskog 4 (Upravna zgrada 
„Regeneracije“ d.d.),  a za II. razredbeni  rok (rujanski) rokovi za prijavu  bit 
će objavljeni ako nakon prvog upisnog roka ostane nepopunjenih upisnih mjesta. 
Pristupnici prilažu dokumente navedene u općem dijelu Natječaja pod 
naslovom „PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK”. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbenim postupkom utvrđuje se lista prema kojoj pristupnici utvrđuju pravo 
upisa u I godinu studija. Rezultat  razredbenog ispita sastoji  se iz zbroja bodova  
koji se ostvaruju po tri osnove: vrednovanje uspjeha u srednjoj školi, 
vrednovanje  posebnih uspjeha, vrednovanje razredbenog ispita. 
Preddiplomski sveučilišni studij: razredbeni postupak obuhvaća  
vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi (opći uspjeh postignut u sva  
četiri razreda srednje škole i na maturi) te uspjeh  postignut iz predmeta: 
Hrvatski jezik i književnost, Matematika, Zemljopis, Povijest i  prvi strani  
jezik  (kojeg je učenik učio 4 ili više godina – engleski, njemački, talijanski ili 
francuski jezik). 
Stručni studij: razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha 
postignutog u srednjoj školi (opći uspjeh postignut u sva tri odnosno četiri 
razreda srednje škole i na maturi) te uspjeh postignut  iz predmeta: Hrvatski 
jezik, Politika i gospodarstvo, te prvi strani jezik  (kojeg je učenik učio 3 ili 
više godina – engleski, njemački, talijanski ili francuski jezik). 
U razredbenom postupku vrednuju se posebne aktivnosti. Za svaku pojedinu 
aktivnost pristupnik može dobiti 20 dodatnih bodova, ali ne više od ukupno 60 
bodova. 
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Vrednuju se sljedeće posebne aktivnosti:  
 znanje stranog  jezika (pisanje i govor) kojeg pristupnik nije učio kao 

strani jezik u srednjoj  školi i koji nije materinji jezik; 
 osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili 

sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi, s područja predmeta za koje se 
ne provodi pismeni dio razredbenog ispita; 

 osvojeno jedno od prva tri mjesta na međunarodnom strukovnom 
natjecanju GASTRO; 

 dobiveno priznanje za osvojenu 1. zlatnu medalju u gastronomsko-
turističkim disciplinama na međunarodnom strukovnom natjecanju  
GASTRO  koje dodjeljuje Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu, Opatija; 

 završena još jedna srednja škola u četverogodišnjem ili trogodišnjem 
trajanju; 

 športaš I. ili II. kategorije (kandidat dostavlja potvrdu Hrvatskog 
olimpijskog odbora); 

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija  priznavat će rezultate 
razredbenog ispita ekonomskih fakulteta u  Republici Hrvatskoj na kojima se 
polaže razredbeni ispit, ako nakon provedenog razredbenog postupka ostane 
slobodnih mjesta. 
Provjera znanja iz stranog jezika  radi dobivanja dodatnih 20 bodova (strani 
jezik kojeg  pristupnik nije učio kao strani jezik u srednjoj školi i koji nije 
materinji jezik) održat će se u petak, 3. srpnja  2009. u 10,00 sati u Zavodu 
za strane jezike Fakulteta – II. kat. 
4. RAZREDBENI ISPIT  
Provjera znanja  na razredbenom ispitu za upis na preddiplomski sveučilišni 
studij  obavlja se putem testa iz predmeta: Hrvatski jezik i književnost, 
Matematika i Prvi strani jezik (kojeg je učenik učio 4 ili više godina – 
engleski, njemački, talijanski ili francuski jezik). 
Provjera znanja na razredbenom ispitu za upis na stručni studij  obavlja se 
putem testa iz predmeta: Hrvatski  jezik, Matematika i Prvi strani jezik 
(kojeg je učenik učio 3 ili više godina – engleski, njemački, talijanski ili 
francuski jezik). 
Razredbeni ispit  u  I.  razredbenom  roku (srpanjskom)  održati  će se na 
Fakultetu u Opatiji: Naselje Ika, Primorska 42, prema rasporedu po 
predavaonama:  
6. srpnja 2009.  preddiplomski  sveučilišni studij (4 godine – 240 ECTS): 
I. grupa – od 11,00 do 13,00 sati 
II. grupa – od 14,00 do 16,00 sati 
7.  srpnja 2009.  stručni studij (3 godine – 180 ECTS) od 11,00 do 13,00  
sati. 
Razredbeni ispit u I. razredbenom roku (srpanjskom) u Studijskom  centru 
Zabok: Ksavera Šandora Gjalskog 4 (Upravna zgrada Regeneracije“ d.d.), održat 
će se u Zaboku prema rasporedu po predavaonama: 
6.  srpnja  2009.  preddiplomski sveučilišni studij (4 godine – 240 ECTS) 
od 11,00 do 13,00 sati 
6. srpnja 2009.  stručni studij (3 godine – 180 ECTS) 
od 14,00 do 16,00 sati 
U slučaju da ostane nepopunjenih mjesta nakon završetka upisa u I. 
razredbenom roku, termin održavanja  razredbenog ispita u II. razredbenom roku 
(rujanskom) bit će objavljen naknadno na www.fthm.hr i na oglasnoj ploči 
Fakulteta u Opatiji i  Studijskom centru Zabok. 
Rang-lista uspješnosti svih pristupnika  iz  I. razredbenog roka objavit će 
se: 7. srpnja 2009. poslije 22,00 sata na www.fthm.hr 
Svi pristupnici koji se prijave i pristupe razredbenom postupku  uvrštavaju se na 
rang listu s ukupnim brojem bodova koje su ostvarili temeljem vrednovanja 
uspjeha u srednoj školi, vrednovanja posebnih aktivnosti  i temeljem ostvarenih 
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bodova na razredbenom ispitu – RAZREDBENI PRAG ODREĐEN JE UPISNOM 
KVOTOM. Dakle, pristupnici se upisuju na temelju ostvarenih bodova sa rang liste 
do popunjenja kvote za upis koje odobrava Senat Sveučilišta u Rijeci.  
5.  UPISI 
Upisi u prvu godinu studija  u I. upisnom roku (srpanjskom )  održat će se:  
 Upis za part-time (izvanredni) studij u Opatiji – preddiplomski 

sveučilišni studij (4 godine – 240 ECTS) i stručni studij (3 godine – 
180 ECTS), te za strane državljane: 10. srpnja 2009.  od  8,00 do 
14,00  sati. 

 Upisi za part-time (izvanredni) studij u Studijskom centru Zabok - 
preddiplomski sveučilišni studij (4 godine – 240 ECTS) i stručni studij 
(3 godine – 180 ECTS) održat će se u Zaboku, Ksavera Šandora Gjalskog 4 
(Upravna zgrada "Regeneracije" d.d.): 10. srpnja 2009.  od  10,00 do 
15,00 sati. 

 Upis za full-time (redoviti) preddiplomski sveučilišni studij (4 godine) i  
stručni  studij (3 godine) u Opatiji - uz potpunu subvenciju iz 
državnog proračuna (bez plaćanja) i za pristupnike  koji se upisuju  
temeljem  Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove 
visokog obrazovanja: 13. srpnja 2009. od 8,00 do 14,00  sati 

 Upis za full-time (redoviti) preddiplomski sveučilišni i stručni studij uz 
djelomičnu subvenciju iz državnog proračuna  (uz plaćanje) u Opatiji: 
14. srpnja 2009.  od  8,00 do 14,00  sati.  

Upisi u prvu godinu studija  u II. upisnom roku (rujanskom) za preddiplomski 
sveučilišni studij (4 godine – 240 ECTS) i stručni studij (3 godine – 180 ECTS) 
objavit će se naknadno, ako ostane nepopunjenih mjesta nakon I. razredbenog 
roka. 
6.  OBAVIJESTI  
Sve dodatne  informacije  za studije koje Fakultet za menadžment u turizmu i 
ugostiteljstvu izvodi u Opatiji i Studijskom centru Zabok pristupnici, mogu  dobiti 
u Uredu za studente  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, 
Opatija, Naselje Ika, Primorska 42, p.p. 97, tel. ++385(0)51-294-200, 294-201, 
294-202, 294-203, 294-204, 294-205, 294-206, 294-207 i na mrežnim 
stranicama fakulteta http://www.fthm.hr 
 
 
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Hahlić 6,  
tel.  faks:051/359-500, fax: 051/359-593, fax: 051/675-113,  
žiro račun:2402006-1100110025 poziv na br.: 66111008,  www.pravri.hr 
Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se: 
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij – Pravo, 
Stručni studij – Upravni studij. 
1. UVJETI UPISA  
Za upis na diplomski (integrirani) sveučilišni studij mogu se prijaviti osobe koje su 
završile srednju školu u trajanju od četiri (4) godine, a za upis na stručni studij 
mogu se prijaviti osobe koje su završile srednju školu u trajanju od najmanje tri 
(3) godine. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za upis primaju se: 
- za I. razredbeni rok od 29. lipnja do 3. srpnja 2009. 
- za II. razredbeni rok od 1. do 4. rujna 2009. 
Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na posebnoj tiskanici 
Fakulteta. 
Radi obrade podataka pravovremene su prijave one koje pristignu preporučenom 
pošiljkom na Fakultet do 10,00 sati 6. srpnja 2009. g.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
A. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij - Pravo 
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Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi 
i vrednovanje pokazanog znanja u pismenom testu na razredbenom ispitu. 
Pravni fakultet u Rijeci priznavat će rezultate razredbenog postupka koji su 
provedeni na pravnim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Osijeku, ostane li slobodnih 
mjesta za upis. 
B. Stručni studij – Upravni studij 
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi. 
4. RAZREDBENI ISPIT 
Na razredbenom ispitu provjerava se pismenim testom znanje iz predmeta: 
hrvatski jezik i književnost (20 pitanja), povijest (20 pitanja), filozofija (10 
pitanja) i logika (10 pitanja). 
Razredbeni ispit u prvom razredbenom roku održat će se  7. srpnja 2009. u 
9,00 sati, a u drugom razredbenom roku 8. rujna 2009. u 9,00 sati prema 
rasporedu koji će se objaviti na oglasnim pločama Pravnog fakulteta. 
5. UPISI 
Rang-lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči Fakulteta u I. 
razredbenom roku 8. srpnja 2009. , a u II. razredbenom roku 9. rujna 2009. 
Upis u prvu godinu započet će 13. srpnja 2009. prema rokovima koji će biti 
objavljeni na oglasnim pločama Fakulteta, a za II. upisni rok 11. rujna 2009. 
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a u propisanom roku se nisu upisali, 
gube pravo na upis. 
6. OBAVIJESTI 
Sve daljnje obavijesti mogu se dobiti u uredu za studente Fakulteta i na mrežnim 
stranicama Fakulteta www.pravri.hr 
 
 
 
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Trg Ivana 
Klobučarića 1, tel. 051/317-236 i   
Odsjek za učiteljski studij u Gospiću, 53000 GOSPIĆ, Ante Starčevića 12,  
tel. 053/665-357, žiro-račun: 2360000-1101913656; www.ufri.hr 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis na integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni Učiteljski studij i stručni studij Predškolski odgoj ima osoba koja je 
završila srednju školu u trajanju od četiri godine i koja je zdravstveno sposobna 
za studij i rad u djelatnosti odgoja i obrazovanja. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za upis na redoviti i izvanredni studij u I. ljetnom (srpanjskom) 
razredbenom roku primaju se od 1. do 3. srpnja 2009. godine, a u II. 
jesenskom (rujanskom) razredbenom roku od 1. do 3. rujna 2009. godine. 
Uz prijavu, pored dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici 
moraju priložiti i liječničko uvjerenje obiteljskog liječnika ili specijaliste medicine 
rada o zdravstvenoj sposobnosti za Učiteljski studij, odnosno studij Predškolskog 
odgoja. 
Prijave se predaju Studentskoj službi Fakulteta, Trg Ivana Klobučarića 1, u 
Rijeci, od 9,00 do 13,00 sati. 
Pristupnici koji se prijavljuju za upis na studij u Gospiću, prijave predaju 
Studentskoj službi Odsjeka u Gospiću, A. Starčevića 12. 
Pravodobnom prijavom smatra se samo ona koja se, bez obzira na način 
dostave, zaprimi do 13,00 sati zadnjega dana roka za prijavu. 
Pristupnik se ne može istovremeno prijaviti za upis u Rijeci i u Gospiću. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku 
i obvezni su obaviti ga u cijelosti. 
U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to: 
1) vrednovanjem uspjeha iz srednje škole – najviše 580 bodova. 
 Vrednuje se: 
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a) opći uspjeh u svakom razredu srednje škole (odličan 80, vrlo dobar 60, 
dobar 40 i dovoljan 20 bodova) 

b) uspjeh na završnom ispitu (odličan 80, vrlo dobar 60, dobar 40 i 
dovoljan 20 bodova) te  

c) prosječna ocjena iz sva četiri razreda za predmete: hrvatski jezik, strani 
jezik i matematika. Svaki predmet boduje se odvojeno (odličan 60, vrlo dobar 45, 
dobar 30 i dovoljan 15 bodova). 
2) vrednovanjem posebnih uspjeha – najviše 120 bodova. Posebnim 
uspjesima smatraju se: 

a) tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvareno jedno od prva tri 
mjesta na pojedinačnom državnom natjecanju provjere znanja koje se provodi 
pod nadzorom visokog učilišta ili državne stručne organizacije, 40 bodova, 
 b) status vrhunskog sportaša uz potvrdu Hrvatskog olimpijskog odbora, 40 
bodova, 
 c) završena još jedna četverogodišnja srednja škola, 40 bodova.  
3) vrednovanjem uspjeha na razredbenom ispitu – najviše 300 bodova i to:  
provjerom motoričkih, likovnih i glazbenih sposobnosti – po svakoj provjeri 
najviše 100 bodova.  
U upisnu rang listu unose se pristupnici koji su na razredbenom ispitu 
(pod 3) stekli najmanje 100 bodova, koliko iznosi razredbeni prag. 
4. RAZREDBENI ISPIT 
Razredbeni ispit u I. razredbenom roku održat će se 7. i 8. srpnja 2009. 
godine, s početkom u 8,00 sati.  
Razredbeni ispit u II. razredbenom roku održat će se 4. rujna 2009. godine, s 
početkom u 8,00 sati.  
Razredbeni ispit za pristupnike koji su se prijavili za upis na studij u Rijeci 
provodit će se u sjedištu Fakulteta u Rijeka, Trg Ivana Klobučarića 1 prema 
rasporedu koji će se oglasiti na oglasnoj ploči Fakulteta. 
Razredbeni ispit za pristupnike koji su se prijavili za upis na studij u Gospiću 
provodit će se u sjedištu Odsjeka u Gospiću, A. Starčevića 12, prema rasporedu 
koji će se oglasiti na oglasnoj ploči Odsjeka u Gospiću. 
Pristupnici su obvezni na razredbeni ispit donijeti: osobnu iskaznicu ili putovnicu, 
kemijsku olovku, likovni pribor (meka olovka za crtanje, gumica, bijeli papir 
formata likovne mape za više razrede osnovne škole), osnovnu opremu za tjelesni 
odgoj (tenisice i sportski dres).  
Ako pristupnik ne pristupi razredbenom ispitu ili njegovom dijelu u vrijeme 
određeno rasporedom, smatrat će se da je odustao od razredbenog postupka. 
Pristupnik koji nema osobnu iskaznicu ili putovnicu udaljit će se sa ispita. 
5. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rang listi, na osnovi rezultata postignutih u 
razredbenom postupku. 
Rezultati I. razredbenog postupka objavit će se 9. srpnja 2009. godine do 
12,00 sati, a II. razredbenog postupka 7. rujna 2009. godine, također do 
12,00 sati, na oglasnoj ploči i Internet stranicama Fakulteta, odnosno 
Odsjeka u Gospiću.  
Upis pristupnika nakon I. razredbenog postupka obavit će se od 13. do 17. 
srpnja 2009. godine od 9,00 do 13,00 sati, prema terminima koji će se uz rang 
listu oglasiti na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta.  
Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za 
upis, gubi to pravo. Umjesto njega pravo upisa stječe sljedeći pristupnik 
s rang liste, do predviđenog broja mjesta za upis.  
Upis pristupnika nakon II. razredbenog postupka obavit će se 8. i 9. rujna 
2009. godine od 9,00 do 13,00 sati. 
6. OBAVIJESTI 
Detaljnije obavijesti o upisu na studij i razredbenom postupku mogu se 
dobiti na mrežnim stranicama Fakulteta www.ufri.hr  
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FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, 
Omladinska ulica 14, tel. 051/345-052, faks: 051/345-207, žiro-račun: 
2360000-1101536455, www.ffri.hr 
1. UVJETI UPISA 
Pravo upisa u I. godinu sveučilišnoga preddiplomskog studija imaju osobe 
koje su završile četverogodišnju srednju školu. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak u I. upisnom roku primaju se na adresi 
Omladinska 14, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati od 29. lipnja do 
zaključno 3. srpnja 2009. godine. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u općem dijelu Natječaja pod 
naslovom "PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" pristupnici prilažu: 

- dokaze o posebnim uspjesima 
- omotnicu (srednje veličine) s potpunom adresom pristupnika  

3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni se postupak sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i 
posebnih uspjeha na natjecanjima, te provjere znanja na razredbenom ispitu i 
provjere posebnih sposobnosti i motivacije. 
4. RAZREDBENI ISPITI    
Razredbeni će se ispiti u I. razredbenom roku održati od 7. srpnja do 10. 
srpnja 2009. Prijave u II. razredbenom roku (ovisno o broju slobodnih mjesta 
nakon I. roka) bit će od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. 
Za  studij hrvatskog jezika i književnosti (jednopredmetni i dvopredmetni) 
pismenim ispitom (8. srpnja u 8,00 sati, Trg Ivana Klobučarića 1) se 
provjerava znanje jezika i književnosti, te pismenost kandidata/kandidatkinje. 
Za studij psihologije (9. srpnja u 8,00 sati, Trg Ivana Klobučarića 1) 
provjerava se razina opće informiranosti i znanje psihologije, sposobnost 
mišljenja (verbalnoga i apstraktnoga) te znanje matematike (do 2. razreda 
srednje škole bez geometrije). 
Za studij pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni) (pismeni ispit 7. srpnja 
u 11,00 sati, usmeni odmah nakon pismenoga u dogovoru s povjerenstvom 
za provedbu razredbenoga ispita, Omladinska 14) pismenim ispitom provjerava 
se znanje hrvatskog jezika i književnosti, filozofije, logike, sociologije i 
psihologije, a interes i motivaciju za studij provjeravat će se pismenim i usmenim 
ispitivanjem. 
Za studij kulturologije (9. srpnja u 16,00 sati, usmeni 10. srpnja*, 
Omladinska 14) pismenim se ispitom provjerava  razina opće kulture i 
informiranosti te poznavanje osnovnih pojmova iz predmeta obuhvaćenih  
srednjoškolskim gradivom i to: filozofije, psihologije, hrvatskog jezika i 
književnosti, povijesti, sociologije, povijesti umjetnosti i glazbene kulture. Na 
usmenom dijelu provjerava se poznavanje gradiva iz područja kulturalnih studija   
i motivacija za studij. 
Za studij politehnike (10. srpnja u 11,00 sati, Omladinska 14) razredbeni 
ispit obuhvaća intervju informiranosti i motiviranosti o sadržaju studija, a 
provjeravati će se usmenim razgovorom osnovanom na standardiziranim 
pitanjima. 
Za studij engleskog jezika i književnosti (pismeni ispit 8. srpnja u 14,00 
sati, usmeni 9. srpnja*, Trg Ivana Klobučarića 1) pismeni ispit obuhvaća 
test iz engleske gramatike dok usmeni ispit obuhvaća provjeru jezične 
kompetencije na engleskom jeziku. 
Za studij njemačkog jezika i književnosti (usmeni ispit 8. srpnja u 17,00 
sati, Trg Ivana Klobučarića 1) pismenim ispitom provjerava se znanje 
njemačkoga jezika. Pristupnici koji u srednjoj školi nisu niti u jednom razredu 
imali predmet njemački jezik MOGU, radi ostvarenja bodova iz relevantnog 
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predmeta njemački jezik, pristupiti posebnome ispitu na Odsjeku za germanistiku. 
(Pobliže informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi na tel:051/345-052) 
Za studij filozofije (pismeni ispit 7. srpnja u 17,00 sati, usmeni 8. srpnja*, 
Omladinska 14) pismenim se ispitom provjerava znanje gimnazijskoga 
programa filozofije i logike, a usmenim se osim znanja ispituje interes i motivacija 
za studij. 
Za studij povijesti (pismeni ispit 7. srpnja u 14,00 sati, usmeni 8. srpnja*, 
Omladinska 14) pismenim i usmenim ispitom provjerava se znanje iz povijesti, 
a usmenim se osim znanja ispituje i interes za studij. 
Za studij povijesti umjetnosti (pismeni ispit 8. srpnja u 11,00 sati, usmeni 
9. srpnja*, Trg Ivana Klobučarića 1) pismenim ispitom provjerava se znanje 
iz povijesti umjetnosti (srednjoškolski program), a usmenim i interes za studij. 
* Usmeni ispiti održat će se prema navedenim rasporedima, a o točnom  
vremenu održavanja ispita pristupnici će se dogovoriti s profesorima 
kako bi mogli prisustvovati svim ispitima koje su prijavili. 
Pripreme za razredbeni postupak za studij psihologije: 
Odsjek za psihologiju održat će pripreme za razredbeni ispit u periodu od 23. do 
27. lipnja 2009. godine u prostorijama Odsjeka za psihologiju u Kampusu 
Sveučilišta na Trsatu (bivša vojarna), Ul. Slavka Krautzeka 73, u ukupnom 
trajanju od 4 radna dana po 6 sati dnevno. Prijave se primaju od 3. do 17. 
lipnja 2009. godine, a šalju se faksom na br.: 051/403-736. Prijava mora 
sadržavati ime i prezime, adresu, broj telefona i mobitela te kopiju uplatnice za 
troškove pripreme. Troškovi pripreme za razredbeni ispit iznose 750,00 kn 
(uplate se vrše na žiroračun Fakulteta 2360000-1101536455; model 12; poziv na 
broj odobrenja JMBG-59). 
5. UPISI 
Rang-liste, na temelju rezultata razredbenoga postupka u prvom upisnom roku, 
za sve studijske programe bit će objavljene u utorak, 14. srpnja 2009. u 
12,00 sati na glavnoj oglasnoj ploči Fakulteta, Omladinska 14. 
Upisi u prvu godinu redovitoga studija svih studijskih programa obavljat će se u 
srijedu, 15. i četvrtak, 16. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 sati u 
Studentskoj službi Fakulteta (Omladinska 14, soba 116), i to za one 
pristupnike koji će studirati na teret Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, tj. 
koji su "iznad crte" rang-liste. 
Dana 17. srpnja 2009. g. točno u 9,00 sati obavit će se prozivka i upis 
pristupnika "ispod crte" na rang-listama svih jednopredmetnih  
preddiplomskih studija. Istog dana 17. srpnja točno u 10,00 sati  obavit će 
se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na rang-lista svih dvopredmetnih 
preddiplomskih studija u slobodnim kombinacijama. Prozivke će se 
obavljati na adresi Omladinska 14 (broj sobe bit će objavljen naknadno na 
oglasnoj ploči Fakulteta). 
6. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj 
službi fakulteta, Omladinska 14. tel.: 345-052. 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, 51000 RIJEKA, Trg 
braće Mažuranića 10,  tel.: 051/406-582, faks: 051/406-524, žiro račun: 
2360000-1400486934; www.biotech.uniri.hr  
1. UVJETI UPISA 
Za upis na preddiplomski sveučilišni studij „Biotehnologija i istraživanje 
lijekova“ mogu se prijaviti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, 
u kojoj su najmanje dvije godine pohađale nastavu iz biologije, kemije i fizike.  
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak primaju se za I. razredbeni rok (srpanjski) od 
29. lipnja do  2. srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati, a za II. razredbeni 
rok (rujanski) od 31. kolovoza do 3. rujna 2009. od 9,00 do 12,00 sati. 
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Obrazac prijave, koji se može preuzeti s web-stranica, i ostala potrebna 
dokumentacija predaje se osobno ili preporučenom pošiljkom.  
Osim dokumenata navedenih u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja pod naslovom 
„Prijave za razredbeni postupak“ pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri 
mjesta na državnom (natjecanja u Republici Hrvatskoj što se provode pod 
nadzorom fakulteta ili državne stručne organizacije) ili na međunarodnim 
natjecanjima (međunarodna olimpijada) iz područja predmeta biologije, kemije, 
fizike, matematike, informatike, prilažu potvrdnicu nadležnog tijela (original, 
ovjereni prijevod ili ovjerenu presliku). Pristupnici koji imaju status vrhunskog 
športaša I. – III.  kategorije prilažu rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o 
kategorizaciji.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak obuhvaća: 
A. Provjeru znanja na razredbenom ispitu: 
-  provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pismenog testa iz biologije i 
kemije prema nastavnom programu I., II., III. i IV. razreda gimnazije i 
motivacijski razgovor s upisnim povjerenstvom. 
B. Vrednovanje uspjeha iz srednje škole  
Vrednuju se ocjene u svim razredima srednje škole iz predmeta biologija, 
fizika i kemija, opći uspjeh u svim razredima i na završnom ispitu.  
C. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća):  
Pristupnik može postići dodatne bodove: 

 ako je na državnom ili na međunarodnim natjecanjima osvojio jedno od 
prva tri mjesta iz područja predmeta bilogija, kemija, fizika, matematika, 
informatika;  

 ako ima status vrhunskog športaša. 
U razredbenom postupku pristupnici mogu steći najviše 1000 bodova, i to: 600 
bodova na razredbenom ispitu (300 po svakom predmetu); 310 bodova na 
temelju ocjena u srednjoj školi; za pojedinačne posebne uspjehe (dostignuća) 
mogu dobiti 20 bodova, ali ne više od 30 bodova ako imaju bodove po više 
osnova. 
Pristupnik koji na razredbenom testu postigne manje od 300 (50%) bodova 
(razredbeni prag) isključuje se iz daljnjeg postupka. Pristupnik u razredbenom 
postupku na temelju provjere motivacije upisnog povjerenstva može postići 
maksimalno 60 bodova. 
4. RAZREDBENI ISPIT 
Razredbeni ispit za I. razredbeni rok (srpanjski) održat će se 7. srpnja 
2009., a za II. razredbeni rok (rujanski) 8. rujna 2009.  Razredbeni ispit 
počet će u 9,00 sati, prema rasporedu koji će se objaviti na oglasnim pločama. 
5. UPISI 
d) Lista uspješnosti pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i na web-

stranicama Odjela za I. razredbeni rok (srpanjski) najkasnije do 10. srpnja 
2009. a za II. razredbeni rok (rujanski) najkasnije 11. rujna 2009. 

e) Upis u prvu godinu obavit će se za I. upisni rok (srpanjski) od 13. srpnja do 
17. srpnja 2009. od 9,00 do 12,00 sati,  

f) Upis u prvu godinu za II. upisni rok (rujanski) obavit će se od 14. rujna do 
18. rujna 2009. od 9,00 do 12,00 sati. Pristupnici koji su ostvarili pravo 
na upis, a u propisanim se rokovima nisu upisali, gube pravo upisa. 

6. OBAVIJESTI 
Upute objavljene na oglasnim pločama i web-stranicama Odjela sastavni su 
dijelovi ovog natječaja. 
Sve detaljne podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i 
razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti na adresi: 
www.biotech.uniri.hr 
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SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 
14,  tel.: 051/345-042, faks: 051/345-207, žiro-račun:2360000-
1400485159, www.phy.uniri.hr  
1. UVJETI UPISA 
Pravo upisa u I. godinu preddiplomskoga sveučilišnoga studija fizike imaju 
osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak u I. upisnom roku primaju se  u studentskoj 
službi Odjela za fiziku, Omladinska 14, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati od 
29. lipnja 2009. do zaključno 3. srpnja 2009. godine. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u općem dijelu Natječaja pod 
naslovom "PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" pristupnici prilažu: 

- prijavu za upis na posebnom obrascu (tiskanica Odjela) 
- dokaze o posebnim uspjesima 
- omotnicu (srednje veličine) s potpunom adresom pristupnika  

3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni se postupak sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i 
posebnih uspjeha na natjecanjima te provjere znanja na razredbenom ispitu. 
4. RAZREDBENI ISPIT    
Razredbeni će se ispit u I. razredbenom roku održati 9. srpnja 2009. u 10,00 
sati na adresi Omladinska 14. Prijave u II. razredbenom roku (ovisno o broju 
slobodnih mjesta nakon I. roka) bit će od 1. do 4. rujna 2009. 
Pristupnici koji su kroz sva četiri razreda srednje škole imali iz predmeta 
Matematika, Fizika, Biologija i Kemija prosjek 3,5 i veći, oslobađaju se 
razredbenoga ispita te im se priznaje maksimalnih 600 bodova. Ostalim 
pristupnicima znanje na razredbenom ispitu provjeravat će se pismenim putem, 
pri čemu će se tražiti umijeće rješavanja zadataka iz matematike. 
5. UPISI 
Rang-lista, na temelju rezultata razredbenoga postupka u prvom upisnom roku, 
biti će objavljena u ponedjeljak 13. srpnja 2009. u 12,00 sati na glavnoj 
oglasnoj ploči Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Omladinska 14. 
Upisi u prvu godinu redovitoga studija svih studijskih programa obavljat će se u 
utorak, 14. i srijedu, 15. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 sati u 
Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Omladinska 14, soba 
116), i to za one pristupnike koji će studirati na teret Ministarstva znanosti 
obrazovanja i športa, tj. koji su "iznad crte" rang-liste. Dana 17. srpnja 2009. 
točno u 13,00 sati obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" rang-
liste. Prozivke će se obavljati na adresi Omladinska 14 (broj sobe bit će objavljen 
naknadno na oglasnoj ploči Filozofskoga fakulteta u Rijeci). 
6. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela za fiziku, Omladinska 14, na tel.: 0517345-052. 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA INFORMATIKU, 51000 RIJEKA, 
Omladinska 14, tel.: 051/345-034,faks: 051/345-207, žiro-račun: 
2360000-1400485134, www.inf.uniri.hr 
1. UVJETI UPISA 
Pravo upisa u I. godinu preddiplomskoga sveučilišnoga studija informatike 
(jednopredmetni i dvopredmetni) imaju osobe koje su završile 
četverogodišnju srednju školu. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak u I. upisnom roku primaju se u studentskoj 
službi Odjela za informatiku, Omladinska 14, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 
sati od 29. lipnja do zaključno 3. srpnja 2009. godine. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u općem dijelu Natječaja pod naslovom 
"PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" pristupnici prilažu: 
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- prijavu za upis na posebnom obrascu (tiskanica Odjela) 
- dokaze o posebnim uspjesima 
- priznanicu o uplati troškova za razredbeni postupak (trošak 

razredbenog postupka iznosi 250,00 kn za jednopredmetni preddiplomski 
studij informatike, a 330,00 kn za dvopredmetni preddiplomski studij 
informatike u slobodnoj kombinaciji. Za dvopredmetni studij 
informatike uplata se vrši na žiro-račun Filozofskoga fakulteta u 
Rijeci.) 

- omotnicu (srednje veličine) s potpunom adresom pristupnika  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni se postupak sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i 
posebnih uspjeha na natjecanjima te provjere znanja na razredbenom ispitu. 
4. RAZREDBENI ISPIT    
Razredbeni će se ispit u I. razredbenom roku za jednopredmetni i 
dvopredmetni studij informatike održati 7. srpnja 2009. u 8.00 sati na 
adresi Omladinska 14. Prijave u II. razredbenom roku (ovisno o broju 
slobodnih mjesta nakon I. roka) bit će od 31. kolovoza do 2. rujna 2009. 
Pristupnici koji su kroz sva četiri razreda srednje škole imali predmet Matematika 
i ostvarili iz njega uspjeh izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) oslobađaju se 
razredbenoga ispita te im se priznaje maksimalnih 600 bodova. Ostalim 
pristupnicima znanje na razredbenom ispitu provjeravati će se pismenim putem, 
pri čemu će se tražiti umijeće rješavanja zadataka iz matematike. 
5. UPISI 
Rang-liste, na temelju rezultata razredbenoga postupka u prvom upisnom roku 
bit će objavljene u utorak 14. srpnja 2009. u 12,00 sati na glavnoj oglasnoj 
ploči Odjela za informatiku, Omladinska 14. 
Jednopredmetni preddiplomski studij informatike 
Upisi u prvu godinu redovitoga jednopredmetnog studija informatike obavljat će 
se u srijedu 15. i četvrtak 16. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 sati u 
Studentskoj službi Odjela (Omladinska 14, soba 116), i to za one pristupnike 
koji će studirati na teret Ministarstva znanosti obrazovanja i športa, tj. koji su 
"iznad crte" rang-liste. Dana 17. srpnja 2009. točno u 9,00 sati obavit će se 
prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na rang-listama jednopredmetnog  
preddiplomskog studija informatike.  
Dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji izvodi se sa 
studijima slobodne kombinacije Filozofskoga fakulteta u Rijeci.  
Uvjeti upisa na dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji moraju 
biti zadovoljeni na oba studija kombinacije. Detaljni uvjeti upisa na 
dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji mogu se pročitati 
u dijelovima  ovoga natječaja vezanim za Filozofski fakultet u Rijeci. 
6. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela za informatiku u Rijeci, Omladinska 14. na tel.: 051/345-052. 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA MATEMATIKU, 51000 RIJEKA, 
Omladinska 14, 051/345-042, faks: 051/345-207,  
žiro-račun: 2360000-1400485142, www. math.uniri.hr 
1. UVJETI UPISA 
Pravo upisa u I. godinu preddiplomskoga sveučilišnoga studija matematike 
imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak u I. upisnom roku primaju se u studentskoj službi 
Odjela za matematiku, Omladinska 14, svaki radni dan od 9,00 do 13,00 sati 
od 29. lipnja do zaključno 3. srpnja 2009. godine. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u općem dijelu Natječaja pod naslovom 
"PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK" pristupnici prilažu: 
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- prijavu za upis na posebnom obrascu (tiskanica Odjela) 
- dokaze o posebnim uspjesima 
- priznanicu o uplati troškova za razredbeni postupak uplaćenih na 

žiro-račun Odjela za matematiku, uz naznaku ˝za razredbeni postupak - 
preddiplomski studij matematike". Troškovi razredbenog postupka iznose 
250,00 kn.  

- omotnicu (srednje veličine) s potpunom adresom pristupnika  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni se postupak sastoji od vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i 
posebnih uspjeha na natjecanjima te provjere znanja na razredbenom ispitu. 
4. RAZREDBENI ISPIT    
Razredbeni će se ispit u I. razredbenom roku održati 8. srpnja 2009. u 10,00 
sati na adresi Omladinska 14. Prijave u II. razredbenom roku (ovisno o 
broju slobodnih mjesta nakon I. roka) bit će od 1. do 4. rujna 2009. 
Pristupnici koji su kroz sva četiri razreda srednje škole imali predmet Matematika 
i ostvarili iz njega uspjeh izvrstan (5) ili vrlo dobar (4) oslobađaju se 
razredbenoga ispita te im se priznaje maksimalnih 600 bodova. Ostalim 
pristupnicima znanje na razredbenom ispitu provjeravati će se pismenim putem, 
pri čemu će se tražiti umijeće rješavanja zadataka iz matematike. 
5. UPISI 
Rang-lista, na temelju rezultata razredbenoga postupka u prvom upisnom roku, 
biti će objavljena u petak 10. srpnja 2009. u 12,00 sati na glavnoj oglasnoj 
ploči Filozofskoga fakulteta u Rijeci, Omladinska 14. 
Upisi u prvu godinu redovitoga studija svih studijskih programa obavljat će se u 
ponedjeljak 13. i utorak 14. srpnja 2009. od 10,00 do 13,00 sati u 
Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Omladinska 14, soba 
116), i to za one pristupnike koji će studirati na teret Ministarstva znanosti 
obrazovanja i športa, tj. koji su "iznad crte" rang-liste. Dana 17. srpnja 2009. 
točno u 12,30 sati obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte". 
Prozivke će se obavljati na adresi Omladinska 14 (broj sobe bit će objavljen 
naknadno na oglasnoj ploči Filozofskoga fakulteta u Rijeci). 
6. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti o razredbenom postupku zainteresirani mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela, Omladinska 14, na tel.: 051/ 345-052. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


