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SVEUČILIŠTE U RIJECI 
raspisuje  

 

NATJEČAJ  
za upis studenata u I. godinu diplomskih studija  

u 2011./2012.  akademskoj godini 
 
 
 
 

I.    O P Ć I    D I O    
              
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 26. sjednici održanoj 19. travnja 2011. 
godine donosi  
 

O D L U K U 
o upisu i broju mjesta za upis u  I. godinu diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci  u 

2011./2012. akademskoj godini  
  

I. 
Ovom odlukom određuje se broj mjesta za osobe koje će po prvi puta upisati I. godinu sveučilišnih 
diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2011./2012. u statusu:  

 redovitih studenata 
 stranih studenata  
 izvanrednih studenata  

Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.   
 

II. 
Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka 
2007. godine, pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata 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 iz stavka 1. ove točke, koji prema rezultatima razredbenog postupka ne bi mogli biti 
upisani, bit će upisani izvan upisne kvote. Za tako upisane pristupnike Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa će snositi troškove studija u realnom iznosu.   
 

III. 
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 znanosti, 
obrazovanja i športa, odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.   
 

 
IV.  

Sastavni dio ove Odluke čini tablica „Broj mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2011./2012. akademskoj godini“.   
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VI. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.   
 
                                   REKTOR  
                    prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r. 
   

Broj mjesta za upis u  I. godinu diplomskih studija u akademskoj godini 2011./2012.  
(odobreno na 26. sjednici Senata 19. travnja 2011. i 29. sjednici 19. srpnja 2011.) 

  FAKULTET / AKADEMIJA/ ODJEL 
/studij  

REDOVITI 
STUDENTI 

STRANCI IZVANREDNI 
STUDENTI 

UKUPNO 

1. AKADEMIJA PRIMIJENJENIH 
UMJETNOSTI 52 4 0 56 

  Diplomski sveučilišni studij Likovna 
pedagogija 26 2 0 28 

  Diplomski sveučilišni studij 
Primijenjena umjetnost  26 2 0 28 

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET 68 2 35 105 

  Diplomski  sveučilišni studij 
Građevinarstvo 68 2 0 70 

  Diplomski specijalistički stručni studij 
Građevinarstvo smjer: "Graditeljstvo u 
priobalju i komunalni sustavi" 0 0 35 35 

3. TEHNIČKI FAKULTET 335 8 0 343 

  Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo 140 2 0 142 

  Diplomski sveučilišni studij 
Brodogradnja 45 2 0 47 

  Diplomski sveučilišni studij 
Elektrotehnika 100 2 0 102 

  Diplomski sveučilišni studij 
Računarstvo * 50 2 0 52 

4. POMORSKI FAKULTET 220 15 70 305 

  Diplomski sveučilišni studij Tehnologija 
i organizacija prometa 40 3 10 53 

  Diplomski  sveučilišni studij Logistika i 
menadžment u pomorstvu i prometu 80 3 30 113 

  Diplomski sveučilišni studij Nautika i 
tehnologija pomorskog prometa 40 3 10 53 
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  Diplomski sveučilišni studij 
Brodostrojarstvo i tehnologija 
pomorskog prometa  30 3 10 43 

  Diplomski sveučilišni studij 
Elektroničke i informatičke tehnologije 
u pomorstvu 30 3 10 43 

5. MEDICINSKI FAKULTET 60 8 0 68 

  Diplomski sveučilišni studij Sanitarno 
inženjerstvo 30 3 0 33 

  Diplomski sveučilišni studij  
Organizacija, planiranje i upravljanje u 
zdravstvu * 30 5 0 35 

6. EKONOMSKI FAKULTET 295 25 210 530 

  Diplomski sveučilišni studij 
Ekonomija      

      smjer: Gospodarstvo Europske unije 35 5 30 70 

  Diplomski sveučilišni studij 
Poslovna ekonomija       

      smjer: Menedžment  65 5 0 70 

      smjer: Financije i bankarstvo  65 5 0 70 

      smjer: Marketing 65 5 0 70 

      smjer: Međunarodno poslovanje 65 5 0 70 

      smjer: Poduzetništvo - Rijeka 0 0 80 80 

      smjer: Poduzetništvo - Bjelovar 0 0 100 100 

7.  FAKULTET ZA MENADŽMENT U 
TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 250 5 150 405 

  Diplomski sveučilišni studij 
Poslovna ekonomija u turizmu i 
ugostiteljstvu      

      smjer: Poduzetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu 50 1 30 81 

      smjer: Menadžment u turizmu 50 1 30 81 

      smjer: Menadžment u hotelijerstvu 50 1 30 81 
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      smjer: Međunarodni menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu 50 1 30 81 

      smjer: Menadžment događaja i 
slobodnog vremena 50 1 30 81 

8.  UČITELJSKI FAKULTET 0 0 40 40 

  Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 0 0 40  40 

9. FILOZOFSKI FAKULTET 427 23 63 513 

  Jednopredmetni studiji       

  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski 
jezik i književnost (nastavnički smjer) 45 0 0 45 

  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski 
jezik i književnost (opći kroatistički 
smjer) 12 11 0 23 

  

Diplomski sveučilišni studij Psihologija 35 0 0 35 

  

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija   20 0 40  60 

  Diplomski sveučilišni studij 
Kulturologija 44 3 0 47 

  Dvopredmetni studiji  (slobodne 
kombinacije)      

  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski 
jezik i književnost (nastavnički smjer) 45 0 0 45 

  Diplomski sveučilišni studij Engleski 
jezik i književnost (nastavnički smjer) 53 2 0 55 

  Diplomski sveučilišni studij Njemački 
jezik i književnost 33 2 0 35 

  Diplomski sveučilišni studij Filozofija  40 0 0 40 

  Diplomski sveučilišni studij Povijest  30 0 0 30 

  Diplomski sveučilišni studij Povijest 
umjetnosti (opći smjer) 30 5 0 35 

  Diplomski sveučilišni studij Pedagogija 20 0 0 20 
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 Dvopredmetni studiji (fiksna 
kombinacija) 

     

  Diplomski sveučilišni studij Politehnika 
i informatika * 20 0 23 * 43 

 Sveučilište u Rijeci     
10. ODJEL ZA MATEMATIKU  45 0 0 45 

  Jednopredmetni diplomski sveučilišni 
studij Matematika (nastavnički smjer)  15 0 0 15 

  
Dvopredmetni diplomski sveučilišni 
studij u fiksnoj kombinaciji Matematika 
i informatika (nastavnički smjer) 15 0 0 15 

  Diplomski sveučilišni studij Diskretna 
matematika i primjene * 15 0 0 15 

11. ODJEL ZA FIZIKU  40 0 0 40 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni 
studij u fiksnoj kombinaciji Fizika i 
matematika (nastavnički smjer)  10 0 0 10 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni 
studij u fiksnoj kombinaciji Fizika i 
informatika (nastavnički smjer) 10 0 0 10 

  Diplomski sveučilišni studij 
Inženjerstvo i fizika materijala 20 0 0 20 

12. ODJEL ZA INFORMATIKU  56 4 0 60 

  
Diplomski sveučilišni studij Informatika 26 4 0 30 

  Jednopredmetni diplomski sveučilišni 
studij Informatika (nastavnički smjer) 20 0 0 20 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni 
studij Informatika (nastavnički smjer u 
slobodnoj kombinaciji sa studijima 
Filozofskog fakulteta u Rijeci) 10 0 0 10 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI - UKUPNA 
KVOTA ZA DIPLOMSKE STUDIJE 1848 94 568 2510 

 *  Upis na studijske programe bit će omogućen nakon što MZOŠ izda potvrdu o upisu studijskog programa u 
odgovarajući Upisnik.   
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ŠKOLARINE 
 
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 26. sjednici održanoj 19. travnja 2011. godine i 29. 
sjednici održanoj 19. srpnja 2011. godine donio je  
 

O D L U K U   
o visini participacije za studente koji će u 2011./2012. akademskoj godini upisati  I. godinu stručnih 

studija, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija te 4. godinu integriranih 
studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 

  
I.  

Puni iznos participacije za upis u I. godinu stručnih studija i sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i 
diplomskih te 4. godinu integriranih studija u 2011./2012. akademskoj godini na sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci iznosi:    

a) 5.500,00 kn 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 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 za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih i 
prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva te za umjetničke studije.  

 
 

II.  
Participacija redovitih studenata koji će u akademskoj godini 2011./2012. po prvi puta upisati I. 
godinu stručnih studija, sveučilišnih preddiplomskih, integriranih i diplomskih studija te 4. godinu 
integriranih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci ovisi o subvenciji iz državnog proračuna.   
 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u 
statusu redovitih studenata, plaćaju školarinu najviše u visini trostrukog iznosa participacije utvrđene 
u točki I. ove Odluke (točan iznos utvrđuje vijeće sastavnice).   
 
 

III.  
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, 
a najviše 60.  
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij utvrđene u točki I. ove 
Odluke. 
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 te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
(invaliditetom) mogu plaćati školarinu najviše do 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I. 
ove Odluke.  
 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u akademskoj godini 2011./2012.  
 
 
              R E K T O R  
                 prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.  
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PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
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.  
Datumi prijava i detaljnije obavijesti vidjeti u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. 
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike, 
odnosno preslike dokumenata uz uvid originala: 
a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);  
b) rodni list (original ili kopija); 
c) svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju 
d) dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom student položio ili 
prijepis ocjena za studente koji nisu završili studij po bolonjskom procesu.  
e) Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu 
i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje izdaje nadležno sveučilište (za 
Sveučilište u Rijeci - Ured za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, tel: 051/406-589);  
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 u Kampusu, Slavka Krautzeka b.b., tel: 051/265-883. Pristupnik treba popuniti 
prijavnicu za ispit i priložiti potvrdu o uplati troškova ispita u iznosa od 1057,80 kuna, uplaćenih na 
žiro-račun: 2360000-1101536455, model 00, poziv na br. odobrenja: 6615153 te fotokopiju putovnice 
ili osobne iskaznice. Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u Studentskoj službi Filozofskog 
fakulteta, Slavka Krautzeka bb, prostorija 225/II kat 6, ili na tel: 051/265-883 
 
Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visokom učilištu drugog izbora predaje ovjerene 
preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa. 
Osim navedenih dokumenata pristupnici su obvezni priložiti i ostale dokumente te ispuniti posebne 
uvjete koje visoka učilišta navode u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. Prijave bez svih traženih 
priloga neće se razmatrati. 
 
 
RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT 
1. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom 
obrazovanju ako za pojedini studij nije drukčije navedeno u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.  
Izbor pristupnika obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama.  
2. Pristupnik ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se podnosi 
u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči 
fakulteta/akademije/odjela Sveučlišta u Rijeci. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor 
pristupnika u roku od 24 sata od njegova podnošenja.  
3. Detalji o provođenju razredbenog postupka navedeni su u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. 
 
 
 
 UPISI 
1. Termini upisa u I. godinu diplomskih studija na fakultete/odjele Sveučilišta u Rijeci navedeni su u 
POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.  
Upisi na studij obavljaju se prema rang listama sastavljenim na osnovi rezultata postignutih u 
razredbenom postupku.  
2. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja 
pod naslovom "Prijave za razredbeni postupak" te potvrda o prebivalištu ili fotokopija osobne 
iskaznice i jednu  fotografiju (4cmx6cm).  
3. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
4. Pristupnik prije upisa obvezno podmiruje trošak upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na žiro 
račun visokog učilišta (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta). Broj žiro računa vidjeti u POSEBNOM 
DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim stranicama visokog učilišta. 
5. Detaljniji podaci o provedbi, mjestu i vremenu upisa na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u 
Rijeci navedeni su u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.   
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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 diplomske 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 
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci izvode se sveučilišni diplomski studiji iz 
umjetničkog područja, u jednogodišnjem trajanju: 
- diplomski studij Likovne pedagogije za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra likovne 
pedagogije 
- diplomski studij Primijenjenih umjetnosti za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra 
primijenjenih umjetnosti 
1. UVJETI UPISA  
Diplomski sveučilišni studij LIKOVNE PEDAGOGIJE 

1. Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija 
 240 ects bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju  
 Istovrsnim se smatra preddiplomski studij likovne pedagogije ili likovne kulture 

 
Diplomski sveučilišni studij PRIMIJENJENE UMJETNOSTI 

1.   Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija 
 240 ects bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju  
 Istovrsnim se smatra preddiplomski studij primijenjene umjetnosti  

      
2.    Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija 
 240 ects bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne-istovrsnom studiju  
 Ne-istovrsnim se smatraju preddiplomski umjetnički studiji u RH u četverogodišnjem trajanju 

i inozemstvu pod uvjetom prethodnog priznavanja prema važećoj regulativi 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za upis primat će se u Studentskoj službi Akademije od 19. do 27. rujna 2011. godine od 9-12 
sati. 
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja pod naslovom „Prijave za 
razredbeni postupak” pristupnici prilažu i prijavnicu za razredbeni postupak (posebna tiskanica), 
potvrdu od uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 330,00 kn, prijepis ocjena 3. i 4. godine 
prediplomskog studija, dokumente o posebnim uspjesima, te potvrdu izabranog liječnika primarne 
zdravstvene zaštite. 
Prijave s traženim dokumentima predaju se osobno u Studentskoj službi ili preporučenom pošiljkom. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK  
U razredbenom postupku vrednuje se:  

1. Prosjek ocjena  sa III. i IV. godine preddiplomskog studija (500 bodova maksimalno) 
2. Mapa treba sadržavati originalne radove, prezentaciju grafičkih, slikarskih i kiparskih djela ili 

većih projekata, foto dokumentaciju, video zapise, pismene izjave o vlastitom radu ili 
projektu, i sl. (700 bodova maksimalno)  

3. Intervju – vezan uz radove u mapi (500 bodova maksimalno)  
4. Posebni uspjesi – rektorova nagrada, samostalne izložbe, skupne izložbe i sl. (300 bodova 

maksimalno).  
Razredbeni prag iznosi 500 bodova (bodovi stečeni prosjekom ocjena i posebnim uspjesima ne ulaze u 
izračun razredbenog praga).  
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Razredbeni postupak održat će se 29. i 30. rujna 2011. Svi pristupnici dužni su pristupiti na intervju u 
zakazano vrijeme, prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranicama Akademije. 
4.UPISI 
Pristupnici stječu pravo upisa prema bodovima postignutim u razredbenom postupku. Rang lista 
pristupnika biti će objavljena na oglasnoj ploči i na web stranicama Akademije 4. listopada 2011. 
godine u 10,00 sati. 
Upisi će se obaviti 7. i 8. listopada 2011. od 9,00 do 12,00 sati u Studentskoj službi. 
Prozivka do popunjenja kvote će se obaviti 10. listopada 2011. točno u 9 sati u prostoriji br.16, u 
suterenu, a upis odmah nakon toga. 
5. OBAVIJESTI 
Detaljnije informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Akademije, tel: 051/228-886 i na web-
stranici Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci 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: 01-110-OIB, www.gradri.uniri.hr/upisi  
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Fakulteta.  
 
UPIS  U  I.  GODINU  DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO  
 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis imaju: 
- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od 

građevinskih fakulteta u Hrvatskoj; 
- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS 

bodova) u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim 
propisima; 

- pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS 
bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita prije prijave na natječaj do najviše 30 ECTS 
bodova, razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis diplomskog sveučilišnog studija; 

- pristupnici koji su završili stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i razlikovnu 
godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Hrvatskoj. 

2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u studentskoj 
službi Građevinskog fakulteta i na web stranici www.gradri.uniri.hr/upisi. Prijave se predaju 
neposredno u studentsku službu ili šalju poštom na adresu visokog učilišta (vidi zaglavlje natječaja) uz 
naznaku „PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK". 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 1. srpnja do 26. rujna 2011. u vremenu od 9,00 do 
12,00 sati. 
Uz prijavu obvezno treba priložiti dokumente – izvorne dokumente ili ovjerene preslike odnosno 
preslike dokumenata uz uvid originala navedene u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja pod naslovom 
„Prijave za razredbeni postupak“. Uz to treba dostaviti: 
a) Potvrdu o položenim ispitima uz prijepis predmeta i ocjena razlikovne godine (prilažu kandidati 

koji su završili stručni studij građevinarstva). 
b) Kovertu srednje veličine s nalijepljenim poštanskim markama te ispisanim imenom, prezimenom i 

točnom adresom pristupnika. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu diplomskog 
sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak.god. 2011./2012. provodi se na način da se za pristupnika 
pomnoži uspjeh postignut na prethodnoj razini studija (prosječna postotna ocjena svih položenih 
predmeta na drugu decimalu) i koeficijent duljine studiranja pristupnika na prethodnoj razini studija 
prema slijedećoj tablici: 
 

Duljina studiranja pristupnika (godine) 
 

Koeficijent duljine studiranja 
Trajanje studija* 

 
100 
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Trajanje studija* + 1 
 

90 
Trajanje studija* + 2 

 
80 

Trajanje studija* + 3 
 

70 
Trajanje studija* + 4 

 
60 

 
*Napomena: Trajanje studija za preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo i stručni studij 
Građevinarstvo na Građevinskom fakultetu u Rijeci prema studijskim programima iznosi 3 godine, za 
ostale studije trajanje studija se utvrđuje uvidom u studijski program. 
Pristupnicima koji su završili studij na kojima se ne primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja, ocjene se 
prevode u ECTS sustav ocjenjivanja temeljem stavka 3. članka 64. Pravilnika o studijima Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 
4. OBJAVA RANG LISTE  
Rang liste uspješnosti pristupnika objaviti će se na oglasnoj ploči i web-stranicama Fakulteta 29. rujna 
2011. u 9,00 sati. 
5. UPISI 
Upisi će se provoditi 29. i 30. rujna 2011. od 9,00 do 12,00 sati. 
Napomena: Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na 
diplomskom sveučilišnom studiju je 10. Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na 
diplomskom sveučilišnom studiju je 25. 
Prilikom upisa, u studentsku referadu potrebno je donijeti: 

 jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;  
 presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP);  
 odgovarajuće obrasce (podignuti u studentskoj referadi);  
 original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane kopije istih);  
 dokaz o uplati 370,00 kn u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata, uplaćenih u 

korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na račun: 2360000 – 1101407882 pri čemu poziv na 
broj treba upisati na sljedeći način: 01-110-OIB 

6. OBAVIJESTI: 
Upute objavljene na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja. 
Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta na telefon 051/352-125 te na web-
stranicama Fakulteta: www.gradri.uniri.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 diplomski sveučilišni studiji iz područja 
tehničkih znanosti, polja tehnologije prometa i transporta. 
Za akademsku godinu 2011./2012. pristupnici se mogu prijaviti za upis u prvu godinu sljedećih studija: 

- diplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa  
- diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu  
- diplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu  
- diplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa  
- diplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija prometa  

1. UVJETI ZA UPIS 
Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski 
sveučilišni studij i osoba koja je završila sveučilišni preddiplomski studij srodnog pomorskog, 
prometnog ili tehničkog fakulteta.  
Pravo prijave na natječaj za upis na studij Logistika i mendžment u pomorstvu i prometu ima i osoba 
koja je završila preddiplomski sveučilišni studij ekonomije ili srodni studij.  
2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 

- od 29. rujna do 3. listopada 2011. od 11,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, 
soba 305.  
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Prijave se predaju osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: SVEUČILIŠTE U RIJECI, POMORSKI 
FAKULTET U RIJECI, Studentska ulica 2, 51000 RIJEKA.  
Uz prijavu se prilažu i ostali dokumenti navedeni u Općem dijelu Natječaja pod naslovom PRIJAVE ZA 
RAZREDBENI POSTUPAK.  Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom 
sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija).  
Prednost kod formiranja rang liste pristupnika ima osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski 
sveučilišni studij. 
Kandidat koji je prethodno završio preddiplomski sveučilišni studij iz stavka 1. i 2. „Uvjeta za upis 
diplomskog sveučilišnog studija“, a stekao je pravo upisa, obavezan je tijekom prve godine studija 
položiti razlikovne ispite koje će utvrditi Fakultetsko vijeće na prijedlog odgovarajućeg zavoda.   
Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista pristupnika. Rang lista pristupnika 
objavit će se 5. listopada 2011. g. u 12,00 sati.  
4. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene 
rang liste. Upisi će se održati 7. listopada 2011. u Studentskoj službi Fakulteta, soba 305, od 11,00 do 
13,00 sati. 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 (vidi OPĆI DIO NATJEČAJA).  
5.  OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja. 
Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici 
mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta ili na web stranicama Fakulteta: www.pfri.hr. Eventualne 
izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i web 
stranicama Fakulteta.  
 
 
 
TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/651-444, faks 
051/675-818; OIB:46319717480; žiro račun: 2402006-1100110092, poziv na br. 652641, 
www.riteh.hr 
 
Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se diplomski sveučilišni studiji iz područja Tehničkih 
znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Elektrotehnike i Računarstva*. Pristupnici se mogu prijaviti 
za upis na prvu godinu sljedećih studija: 
-  diplomski sveučilišni studij Strojarstvo, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer strojarstva; 
- diplomski sveučilišni studij Brodogradnja, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer 
brodogradnje; 
- diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer 
elektrotehnike: 
- diplomski sveučilišni studij Računarstvo, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer 
računarstva*. 
1. UVJETI UPISA  
A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:  
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju  
 istovrsni studiji su brodogradnja, elektrotehnika, strojarstvo i računarstvo* po modelu svi za sve 
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog 
studija x 100 
B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili ne-istovrsne preddiplomske 
sveučilišne studije   
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne - istovrsnom studiju 
(ne-istovrsni su studiji iz područja Tehničkih znanosti), 
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i 
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij. 
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Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog 
studija x 100 
C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij: 
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju brodogradnja, elektrotehnika i 

strojarstvo, 
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i 
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij. 
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100 
Pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis.  
2. PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS 
Prijave za razredbeni postupak predaju se osobno Službi studentske evidencije. Uz prijavu prilažu se i 
ostali dokumenti navedeni u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja pod naslovom ˝Prijave za razredbeni 
postupak“. Kandidati koji su završili ne-istovrsni preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij prijavi 
obavezno moraju priložiti i potvrdu o završenom odgovarajućem programu cjeloživotnog učenja za 
stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor između pristupnika obavit će se vrednovanjem uspjeha postignutog u prethodnom 
visokoškolskom obrazovanju. Postignut uspjeh na prethodno završenom studiju, a iskazan u 
Svjedodžbi ili Dopunskoj ispravi o studiju, množi se sa 100 i tako se dobiva broj bodova. Na taj način 
moguće je maksimalno skupiti 500 bodova. 
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 dokumente navedene u OPĆEM DIJELU ovog 
Natječaja pod naslovom ˝UPISI˝ te dokaz o uplaćenoj upisnini u iznosu od 360,00 kn (330,00 kn 
troškovi upisa + 30,00 kn osiguranje studenta). Iznos se uplaćuje na žiro račun Fakulteta, broj 
2402006-1100110092, poziv na broj: 652641, svrha doznake: ˝UPIS NA STUDIJ˝). Pristupnik koji 
prema rang listi ostvari pravo upisa, 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 odobrenih mjesta. 
5. PRVI RAZREDBENI ROK 
Prijave na natječaj za upis u prvom razredbenom roku primaju se u Službi studentske evidencije 
Tehničkog fakulteta od 12. rujna 2011. do 16. rujna 2011. 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) 20. rujna 2011. u 9,00 sati. 
Upisi na temelju rang lista s prvog razredbenog roka održat će se od 20. rujna 2011. do 23. rujna 
2011. 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 proširivat će se s odgovarajućim brojem pristupnika prema redoslijedu na rang listi dana 23. 
rujna 2011. s početkom u 13,00 sati dinamikom koju odredi Povjerenstvo za upis studenata, a 
najkasnije do 15,00 sati. 
6. DRUGI RAZREDBENI ROK 
Ako nakon prvog razredbenog roka preostane slobodnih mjesta, omogućit će se upis u drugom 
razredbenom roku. 
Prijave na natječaj za upis u drugom razredbenom roku primaju se od 26. rujna 2011. do 28. rujna 
2011. 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) 29. rujna 2011. u 9,00 sati. 
Upisi na temelju rang lista s drugog razredbenog roka održat će 29. i 30. rujna 2011. 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 proširivat će se s odgovarajućim brojem pristupnika prema redoslijedu na rang listi dana 30. 
rujna 2011. s početkom u 13,00 sati dinamikom koju odredi Povjerenstvo za upis studenata, a 
najkasnije do 15,00 sati. 
7. OBAVIJESTI 
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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. 
Napomene:  
Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na oglasnoj 
ploči Tehničkog fakulteta kao i na web stranici Fakulteta (www.riteh.hr). 
* Studijski program je u akreditacijskom postupku. Prijave za upis na studij neće se primati ako do 
početka prijava na natječaj MZOŠ ne izda potvrdu o upisu novog studija u upisnik studijskih programa. 
 
 
 
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);  faks: 051/675-806; žiro račun: 
2360000-1101410222,  model plaćanja 02, poziv na br. studija (23-za studij Organizacije, planiranja i 
upravljanja u zdravstvu, 25-za studij Sanitarno inženjerstvo), poziv na br. 18 za troškove upisa, 
www.medri.uniri.hr 
 
1. UVJETI UPISA  
I. Diplomski sveučilišni studij SANITARNO INŽENJERSTVO  
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija:  

 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju 
Sanitarnog inženjerstva. Kandidati koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski 
sveučilišni studij ulaze izravno na rang-listu.   

B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija 
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom ne-istovrsnom 

studiju 
 ne-istovrsnim studijima smatraju se preddiplomski sveučilšni studiji koji su završeni na 

Prehrambeno biotehnološkom fakultetu, Prirodoslovno matematičkom fakultetu, Fakultetu 
kemijskog inženjerstva i tehnologije, Prehrambeno tehnološkom fakultetu, te prediplomski 
sveučilšni studij Agroekologija na Agronomskom fakultetu   

C) Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija. 
 
II. Diplomski sveučilišni studij ORGANIZACIJA, PLANIRANJE I UPRAVLJANJE U ZDRAVSTVU  
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija:  

 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju 
Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu. Kandidati koji su završili odgovarajući 
istovrsni preddiplomski sveučilišni studij ulaze izravno na rang-listu.   

B) Ne dozvoljava se upis sa sveučilIšnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija kao ni sa stručnih 
studija. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od dana raspisivanja natječaja do 30. rujna 2011. 
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. 
Pristupnici čiji se dokumenti nalaze u arhivi Medicinskog fakulteta u Rijeci (tj. pristupnici koji su u ak. 
god. 2010/2011. završili preddiplomski studij na Medicinskom fakultetu u Rijeci) nisu dužni dostaviti 
dokumente navedene u Općem dijelu natječaja.  Svi preostali pristupnici trebaju dostaviti dokumente 
navedene u OPĆEM dijelu natječaja. Osim navedenih dokumenata pristupnici su dužni dostaviti i 
prosjek ocjena (na dvije decimale) postignut tijekom prediplomskog studija. 
 3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Pristupnici koji su završili preddiplomski studij 
Sanitarnog inženjerstva te Organizacije, planiranja i upravljanja u zdravstvu uvrštavaju se na rang listu 
bez vrednovanja uspjeha tijekom studiranja. Svi ostali pristupnici, rangiraju se sukladno prosjeku 
ocjena tijekom studija. Rang lista pristupnika biti će objavljena  3. listopada 2011. 
4.UPISI 
Upisi se obavljaju temeljem utvrđene rang liste. 
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Upisi će se obaviti u razdoblju od 3. listopada do 7. listopada 2011. 
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali ga u navedenom roku nije ostvario gubi pravo na upis.  
Upute objavljene na oglasnim pločama i web-stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja. 
Pristupnici su dužni prilikom upisa donijeti uz svu potrebnu dokumentaciju navedenu u Općem dijelu 
natječaja i dvije fotografije veličine 4x6 cm. 
5. OBAVIJESTI 
Sve detaljne podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici 
mogu dobiti u Evidenciji studija Medicinskog fakulteta u Rijeci ili na web. stranicama Fakulteta, na 
adresi: www.medri.uniri.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 s diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne 
ekonomije.  
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 19. do 23. rujna 2011.  Prijave moraju biti dostavljene 
do određenog roka neovisno o načinu dostave.  
Pristupnici prilažu dokumente navedene u Informacijama o razredbenom postupku i upisu studenata 

u I. godinu diplomskog studija akademske 2011/2012. godine objavljenim na www.efri.hr. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK  
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom studiju:  
- prosječna ocjena računana s tri decimalna mjesta 
- ako više pristupnika ostvaruje jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom pristupniku koji 

je postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija.  
Razredbeni prag određen je upisnom kvotom. 
Rezultati razredbenog postupka prvog razredbenog postupka bit će objavljeni na oglasnoj ploči 
Fakulteta i na www.efri.hr 26. rujna 2011. u 12,00 sati.  
4. UPISI 
Upisi nakon I. razredbenog postupka održat će se od 27. do 30. rujna 2011. 
5. OBAVIJESTI 
Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Evidenciji studija Fakulteta (tel. 355-111) i na www.efri.hr, 
adresa: Ekonomski fakultet, 51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4. 
 
 

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;  294-203;  294-204;  294-205;  294-
206;  294-207;  faks: 051/294-226, žiro račun : 2360000-1101496052 poziv na br.: 6615193  

Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji izvodi se diplomski sveučilišni studij 
“Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” u jednogodišnjem trajanju (1 godina – 60 ECTS) za 
stjecanje akademskog naziva: magistar/magistrica ekonomije (300 ECTS). 
1. UVJETI UPISA  
A) Uvjeti upisa za kandidate sa preddiplomskih sveučilišnih istovrsnih studija i preddiplomskih 
sveučilišnih studija fakulteta ekonomske grupacije: 
Za upis na diplomski sveučilišni studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” (60 ECTS)  
mogu se prijaviti  samo kandidati: 

- sa svjedodžbom sveučilišnog prvostupnika ekonomije – 240 ECTS   
- sa svjedodžbom sveučilišnog prvostupnika ekonomije – 180 ECTS. 

Kandidat koji je završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija stekao 180 ECTS bodova dužan je 
položiti razlikovne ispite  kako bi stekao dodatnih 60 ECTS bodova, te na taj način ostvario potrebnih 
240 ECTS bodova. Kandidat nakon što položi sve razlikovne ispite prije upisa, ulazi na rang listu na 
osnovu postignutog ishoda učenja iskazanog na rang listi po smjerovima. 
Sve obavijesti i upute o razlikovnim predmetima nalaze se na web stranicama Fakulteta – www. 
fthm.uniri.hr 
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Na diplomski sveučilišni studij “Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu” ne može se upisati 
kandidat sa stručnog studija.     
 
B) Uvjeti upisa za kandidate svih ostalih neekonomskih preddiplomskih sveučilišnih studija:  

1. Kandidat koji je završetkom neekonomskog preddiplomskog sveučilišnog studija stekao 180 
ECTS bodova dužan je položiti razlikovne ispite  kako bi stekao dodatnih 60 ECTS bodova, te 
na taj način ostvario potrebnih 240 ECTS bodova.  

2. Kandidat koji je završetkom neekonomskog preddiplomskog sveučilišnog studija stekao 240 
ECTS bodova dužan je položiti  razlikovne ispite  - 30 ECTS bodova.  

Razlikovne predmete utvrđuje Povjerenstvo za svakog kandidata. 
Kandidati iz točke 1. i 2. nakon što polože sve razlikovne ispite prije upisa, ulaze na rang listu na 
osnovu postignutog ishoda učenja iskazanog na rang listi po smjerovima.  
Sve obavijesti i upute o razlikovnim predmetima nalaze se na web stranicama Fakulteta – www. 
fthm.uniri.hr 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave se primaju od  28. lipnja do 1. srpnja 2011.  i  od 21. do 23. rujna 2011. od 10,00 do 13,00 sati 
u Uredu za studente u Opatiji, Naselje Ika,  Primorska 42 i u Studijskom centru Zabok, Upravna 
zgrada «Regeneracije», Ksavera Gjalskog 4, Zabok. 
Kandidati prilažu dokumente navedene u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja pod naslovom “Prijave za 
razredbeni postupak“. 
3.  RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se rangiranjem kandidata po smjerovima na temelju postignutog ishoda 
učenja na preddiplomskom sveučilišnom studiju. Postignuti ishodi učenja iskazuju se na rang listi po 
smjerovima prema sljedećim prioritetima: 
 

PRIORITET 1. imaju kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije 
(240 ECTS) i imaju u dopunskoj ispravi o studiju (dodatak svjedodžbi) iskazan ukupni prosječni 
postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija, te jedinstvenu klasifikaciju kvalifikacije 
(klasifikacija časti).  
 
PRIORITET 2. imaju kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije 
(240 ECTS) i imaju u dopunskoj ispravi o studiju (dodatak svjedodžbi) iskazan ishod učenja samo 
prosječnom nacionalnom ocjenom. 

 
PRIORITET 3. imaju kandidati koji su završili  istovrsni preddiplomski sveučilišni studij   (180 ECTS), 
preddiplomski sveučilišni studij fakulteta ekonomske grupacije (180)   i imaju u dopunskoj ispravi 
o studiju (dodatak svjedodžbi) iskazan ukupni prosječni postotak  usvojenog znanja, vještina i 
kompetencija, jedinstvenu klasifikaciju kvalifikacije (klasifikacija časti), te položene razlikovne 
ispite (60 ECTS). 
 
PRIORITET 4. imaju kandidati koji su završili istovrsni preddiplomski sveučilišni studij   (180 ECTS), 
preddiplomski sveučilišni studij fakulteta ekonomske grupacije (180 ECTS) i imaju u dopunskoj 
ispravi o studiju (dodatak svjedodžbi) iskazan ishod učenja samo prosječnom nacionalnom 
ocjenom, te položene razlikovne ispite (60 ECTS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
PRIORITET 5. imaju kandididati koji su završili neekonomski preddiplomski sveučilišni studij (240 
ECTS ili 180 ECTS)  i imaju u dopunskoj ispravi o studiju (dodatak svjedodžbi) iskazan ishod učenja 
ukupnim prosječnim postotkom usvojenog znanja, vještina i kompetencija ili  samo prosječnom 
nacionalnom ocjenom, te položene razlikovne ispite - 30 ECTS odnosno 60 ECTS. 

 
Prilikom razvrstavanja kandidata na razredbenom postupku prema naprijed navedenim 
prioritetima, kandidati će se razvrstavati prema sljedećim podprioritetima: 
 
Podprioritet A) prethodno završeni smjer – apsolutnu prednost imaju kandidati koji nastavljaju 
smjer završen na preddiplomskom sveučilišnom studiju. 
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Podprioritet B) ostvareni uspjeh na preddiplomskom sveučilišnom studiju (ukupni prosječni 
postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija za 1., 3. i  5. prioritet, odnosno prosječna 
nacionalna ocjena za 2.,  4. i 5. prioritet). 

Razredbeni prag određen je upisnom kvotom. 
Rang-lista pristupnika na diplomskom sveučilišnom studiju objavit će se 27. rujna 2011.  na internet 
stranicama  www.fthm.uniri.hr  
 
4. UPISI 
Upisi na diplomski sveučilišni studij  održat će se za redovite i izvanredne studente u Opatiji: 29. rujna 
2011. na Fakultetu u Opatiji, Naselje Ika, Primorska 42 prema rasporedu koji će biti objavljen na 
internet stranicama www.fthm.uniri.hr.  
Kandidati  diplomskog sveučilišnog studija prilikom prijave biraju željeni smjer i ostale smjerove prema 
prioritetima i iskazuju u obrascu „Izbor smjerova“. 
Prioritet pri upisu smjera imaju kandidati s većim postotkom ishoda učenja odnosno većom 
nacionalnom ocjenom iskaznom na rang listi do popunjenja upisne kvote na smjeru. 
Nakon popunjavanja kvote izabranog smjera, kandidat koji nije upisao željeni smjer, upisat će jedan 
od sljedećih smjerova prema redoslijedu koji je iskazao u obrascu „Izbor smjerova“, do popunjenja 
kvote, a na osnovu ishoda učenja iskazanog na rang listi po smjerovima. 
5. OBAVIJESTI 
Sve dodatne  informacije mogu se 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, 294-203, 294-204, 294-205, 
294-206, 294-207,  

 http://www. fthm.uniri.hr 
 
 
 
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Slavka Krautzeka b.b., tel. 051/265-884; 
žiro-račun: 2360000-1101913656; www.uniri.ufri.hr 
Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvodi se sveučilišni diplomski studij Rani i predškolski 
odgoj i obrazovanje.  
1. UVJETI UPISA 
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija 

o najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom 
studiju odnosno studijskomi programu Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 

U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to: 
 vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom studiju iskazanog u svjedodžbi, 

dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena – najviše 800 bodova 
 vrednovanjem posebnih postignuća – najviše 200 bodova 

  
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih neistovrsnih studija 

o najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom 
neistovrsnom studiju 

o neistovrsnim se smatraju studijski programi iz područja društvenih znanosti (polja 
pedagogije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, logopedije, 
kineziologije, sociologije) 

U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to: 
 vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom studiju iskazanog u svjedodžbi, 

dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena – najviše 800 bodova 
 vrednovanjem posebnih postignuća – najviše 200 bodova 

  
C) Uvjeti upisa sa stručnog na sveučilišni diplomski studij 

o najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju Predškolskog odgoj ili na 
studiju izjednačenim s takvim studijem 

o najmanje 240 ECTS bodova ostvarenim na stručnom studiju primarnog obrazovanja 
ili na studiju koji je izjednačen s takvim studijem 
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o završen razlikovni program primjerene nadoknade kompetencija za upis na 
diplomski studij 

U razredbenom postupku pristupnik može steći najviše 1000 bodova i to: 
 vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom studiju iskazanog u svjedodžbi, 

dopunskoj ispravi o studiju ili u prijepisu ocjena – najviše 600 bodova, te 
vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom razlikovnom programu primjerene 
nadoknade kompetencija za upis na diplomski studij – najviše 200 bodova ili ukupno 
najviše 800 bodova 

 vrednovanjem posebnih postignuća – najviše 200 bodova 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 3. do 5. listopada 2011. Obrazac prijave preuzima se u 
Studentskoj službi ili na web stranici Fakulteta. Pravodobnom prijavom smatra se samo ona koja se, 
bez obzira na način dostave, zaprimi do 13,00 sati zadnjega dana roka za prijavu. 
Uz prijavu se prilažu i ostali dokumenti navedeni u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA, te potvrda o završenom 
razlikovnom programu primjerene nadoknade kompetencija za upis na diplomski studij (pristupnici iz 
točke 1C). 
Prijave s prilozima predaju se Studentskoj službi ili šalju preporučenom poštom na adresu Fakulteta. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor između pristupnika obavit će se vrednovanjem uspjeha i postignuća opisanih pod točkom 1. A), 
B) i C) uvjeta upisa.  
3.1. Vrednovanje uspjeha u prethodno završenom studiju i programu cjeloživotnog učenja  
Vrednovanje uspjeha u prethodno završenom studiju i na razlikovnom programu obavlja se na temelju 
prosječne ocjene ostvarene tijekom studija (bez diplomskog rada), odnosno na razlikovnom 
programu, iskazane s dva decimalna mjesta.  

Broj bodova koje pristupnik ostvaruje po ovom elementu računa se po formuli: 
 
       (postignuti rezultat) 
Broj bodova = ------------------------------------ x (najveći mogući broj bodova) 
     5,00 

 
3.2. Vrjednovanje posebnih postignuća  

 Vrjednovanje posebnih postignuća priznaje se pristupniku ako je uz prijavu na natječaj 
priložio odgovarajuće isprave o ostvarenom postignuću, prema slijedećim kriterijima: 

 pristupnici koji imaju položajno zvanje savjetnika ili mentora (odgajatelj/učitelj u razrednoj 
nastavi)    200 bodova 

ili 
 za pristupnike koji nemaju položajno zvanje savjetnika ili mentora vrjednovanje posebnih 
postignuća određeno je sljedećim kriterijima:   

 autorstvo priručnika ili drugih stručnih knjiga vezanih 
za odgojno-obrazovni rad      60 bodova 

 mentorstvo studentima ili pripravnicima    40 bodova 
 sudjelovanje u izradbi plana i programa odgoja  
     i naobrazbe za potrebe razvoja hrvatskog sustava 
     odgoja i obrazovanja ili u provedbi istraživanja   40 bodova 
 objavljeni radovi       25 bodova 
 predavanja na stručnom skupu       20 bodova 
 redovito stručno usavršavanje     15 bodova 

 
4. UPISI 
Rang lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta 5. listopada 2011. do 
12,00 sati.  
Upis na studij na temelju rang liste pristupnika obavit će se od 10. do 12. listopada 2011. godine od 
9,00 do 13,00 sati. Upis se smatra završenim kada se, poštujući redoslijed na rang listi upiše onoliko 
pristupnika koliko je utvrđeno upisnom kvotom. Ukoliko više pristupnika na zadnjem mjestu upisne 
kvote ima isti broj bodova tada svi ostvaruju pravo upisa.  
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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. Proširena 
rang lista objavit će se 12. listopada 2011. u 14,00 sati, a upis novih pristupnika obavit će se 13. 
listopada 2011. od 9,00 do 13,00 sati.  
Prilikom upisa obvezno se prilažu: 

- dokaz o uplati troškova upisa (upisnina)  
- dokaz o uplati participacije koja se plaća u jednom obroku.   

Troškovi upisnine i školarine uplaćuju se na žiro-račun Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Kao svrha 
doznake upisuje se „upisnina“, odnosno „školarina“ za upis u ak. god. 2011./2012." 
U rubrici "model" treba upisati 12, a u rubrici "poziv na broj" treba upisati: JMBG (jedinstveni matični 
broj građana) -100.  
5. OBAVIJESTI 
Detaljnije obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti u Studentskoj službi i na Internet stranicama 
Fakulteta: www.uniri.ufri.hr. 
 
 
 
 
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Slavka Krautzeka b.b., tel. 051/265-882, 
faks: 051/265-799, žiro-račun: 2360000-1101536455;  OIB 70505505759;  www.ffri.uniri.hr 
 
1. UVJETI UPISA   
a) Kandidati koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski sveučilišni studij s prosjekom 
ocjena postignutim na odgovarajućem preddiplomskom ili dodiplomskom studiju ulaze izravno na 
rang-listu.  
Za diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni nastavnički i opći smjer te 
dvopredmetni nastavnički) – završen preddiplomski ili dodiplomski studij hrvatskoga jezika i 
književnosti (jednopredmetni ili dvopredmetni). 
Za diplomski studij psihologije završen preddiplomski ili dodiplomski studij psihologije. Iznimno, 
pristupnici prijavljeni na diplomski studij psihologije koji na fakultetu na kojem su završili 
preddiplomski ili dodiplomski studij psihologije nisu položili Završni ispit moraju isti polagati na 
Filozofskom fakultetu u Rijeci. Završni ispit je razlikovni ispit koji mora biti položen da bi pristupnik 
mogao biti na rang-listi skupa sa svim ostalim pristupnicima. Ako pristupnik ne položi Završni ispit, ne 
ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij. 
Za diplomski studij pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni) završen preddiplomski ili 
dodiplomski studij pedagogije (jednopredmetni ili dvopredmetni). 
Za diplomski studij kulturologije završen preddiplomski studij kulturologije. 
Za diplomski studij politehnike i informatike – nastavnički smjer završen sveučilišni znanstveni ili 
veleučilišni stručni preddiplomski studij politehnike, strojarstva, elektrotehnike, brodogradnje, 
brodostrojarstva i graditeljstva. 
Za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer  završen 
preddiplomski ili dodiplomski studij engleskoga jezika i književnosti. 
Za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer završen 
preddiplomski ili dodiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti. 
Za diplomski studij filozofije (dvopredmetni) – nastavnički smjer i opći smjer završen preddiplomski 
ili dodiplomski studij filozofije. 
Za diplomski studij povijesti (dvopredmetni) – nastavnički smjer završen preddiplomski ili 
dodiplomski studij povijesti. 
Za diplomski studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni) – opći smjer završen preddiplomski ili 
dodiplomski studij povijesti umjetnosti. 
b) Za kandidate koji su završili neistovrsni preddiplomski ili dodiplomski sveučilišnI studij uvjeti 
upisa su kako slijedi: 
Za diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni) – opći smjer završen:  
- preddiplomski ili dodiplomski studij iz humanističkih znanosti: polje filologija: grana: klasična 
filologija, kroatistika, slavistika, romanistika, germanistika, anglistika, fonetika, opće jezikoslovlje 
(lingvistika), poredbeno jezikoslovlje, teorija i povijest književnosti, poredbena književnost; polje 
znanost o umjetnosti: grana: teatrologija, filmologija;   
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- preddiplomski ili dodiplomski studij iz društvenih znanosti;  polje informacijske znanosti: grana: 
komunikologija, knjižničarstvo, leksikografija i enciklopedistika, novinarstvo, javni mediji, arhivistika i 
dokumentaristika;                                         
- studij kroatologije ili koji od inozemnih slavističkih ili kroatističkih studija. 
Za diplomski studij pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni) – završen: 
- preddiplomski studij srodnih društvenih i humanističkih znanosti (edukacijsko-rehabilitacijski, 

kineziologija, socijalni rad, sociologija, psihologija, antropologija, filozofija, pravo, ekonomija); 
- dodiplomski studij navedenih srodnih društvenih i humanističkih znanosti;  
- preddiplomski ili dodiplomski studij koji osposobljava za odgojno-obrazovne djelatnosti; 
Za diplomski studij kulturologije (jednopredmetni) završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij iz područja humanističkih ili društvenih znanosti; 
Za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer – završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij iz područja humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti; 
Za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) nastavnički smjer – završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij iz područja humanističkih znanosti: polje filologija: grana: 

klasična filologija, kroatistika, slavistika, romanistika, anglistika, fonetika, opće jezikoslovlje 
(lingvistika), poredbeno jezikoslovlje, teorije i povijest književnosti, poredbena književnost; 

Za diplomski studij filozofije (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer – završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij iz područja humanističkih, društvenih, prirodnih, tehničkih i 
biotehničkih znanosti te iz područja biomedicine i zdravstva.  
Za diplomski studij povijesti (dvopredmetni) – nastavnički smjer – završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij povijesti umjetnosti, arheologije, sociologije, klasične filologije, 

etnologije i kulturne antropologije, politologije, prava i kulturologije. 
Za diplomski studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni) – opći smjer – završen: 
- preddiplomski ili dodiplomski studij arheologije, povijesti, arhitekture i urbanizma, teologije, likovne 

pedagogije te likovne kulture. 
 

RAZLIKOVNI ISPITI za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne–istovrsnih studija  
Za kandidate svih studija (osim za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – 
nastavnički smjer i za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) - nastavnički 
smjer) koji su završili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij traže se određene razine znanja 
prema sljedećim uvjetima: razlikovni ispiti koje će odrediti Povjerenstvo moraju biti položeni kao uvjet 
za ulazak na rang-listu. Ako pristupnik ne položi razlikovne kolegije, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje 
u daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij. Posebno: za diplomski studij engleskoga 
jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer razlikovni ispiti Jezične vježbe 5, Uvod u 
lingvistički studij engleskog jezika te Uvod u englesku književnost moraju biti položeni kao uvjet za 
ulazak na rang-listu. Ako pristupnik ne položi razlikovne kolegije, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u 
daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij; za diplomski studij njemačkoga jezika i 
književnosti (dvopredmetni) - nastavnički smjer kao uvjet za ulazak na rang-listu provjerava se znanje 
njemačkoga jezika na razini B2. Ako pristupnik ispit ne položi, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u 
daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij. 
Napomena: 
1. Uvjete za upis na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu ostvariti samo 
oni pristupnici koji zadovolje uvjete na OBA studija dvopredmetne kombinacije.  
2. Ukupna vrijednost razlikovnih ispita ne smije prijeći 30 ECTS-a. Ako bi vrijednost razlikovnih ispita 
bila veća od 30 ECTS-a, razlike završenoga studija i odgovarajućega potrebnoga 
preddiplomskoga/dodiplomskoga studija prevelike su te pristupnik ne može konkurirati za upis na 
željeni diplomski studij o čemu će biti pismeno obaviješten u roku 15 dana od podnošenja zamolbe.  
3. Ishod razlikovnih ispita može biti „položio“ ili „nije položio“. Ako je pristupnik položio sve zadane 
razlikovne ispite, ulazi na rang-listu skupa sa svim ostalim pristupnicima. Ako nije položio sve 
razlikovne ispite, ne ulazi na rang-listu i ne može konkurirati za upis na odabrani diplomski studij.  
c) postupak i uvjeti rangiranja 
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na 
završenom odgovarajućem preddiplomskom ili dodiplomskom ispitu. Za sve dvopredmetne studije u 
slobodnoj kombinaciji kreira se zajednička rang-lista koja generira rang-liste za svaki studij slobodne 
kombinacije.  
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Uvjete za upis na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu ostvariti samo oni 
pristupnici koji zadovolje uvjete na oba studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne 
diplomske studije NE mogu se upisati pristupnici koji zadovolje uvjete samo na jednome od dva 
studija slobodne kombinacije.  
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK primaju se: 
- za pristupnike iz točke a) koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski ili dodiplomski 
sveučilišni studij prijave se primaju od 26. rujna do 3. listopada 2011. godine u studentskoj službi 
Filozofskoga fakulteta (pratiti mrežne stranice fakulteta zbug mogućnosti promjene adrese). 
- za pristupnike iz točke b) koji su završili neistovrsni preddiplomski ili dodiplomske studije zamolbe 
se primaju sedam (7) radnih dana od dana raspisivanja Natječaja u Studentskoj službi Filozofskoga 
fakulteta. 
Napomena: Na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu se prijaviti samo oni 
pristupnici koji zadovoljavaju uvjete na oba studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne 
diplomske studije NE mogu se prijaviti pristupnici koji zadovoljavaju uvjete samo na jednome od dva 
studija slobodne kombinacije.  
Uz prijavu/zamolbu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente:  
1.)  Pristupnicima koji su u ak. god. 2010/2011. završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci dokumenti se nalaze u arhivi Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 
2.) svi preostali pristupnici trebaju dostaviti dokumente navedene u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja 
pod naslovom „Prijave za razredbeni postupak“. Strani državljanin moraju donijeti i potvrdu o 
državljanstvu određene države.  
4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na 
završenom odgovarajućem preddiplomskom ili dodiplomskom ispitu. Za sve dvopredmetne studije u 
slobodnoj kombinaciji kreira se zajednička rang-lista koja generira rang-liste za svaki studij slobodne 
kombinacije.  
Uvjete za upis na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu ostvariti samo oni 
pristupnici koji zadovolje uvjete na oba studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne 
diplomske studije NE mogu se upisati pristupnici koji zadovolje uvjete samo na jednome od dva 
studija slobodne kombinacije.  
Rang-liste objavit će se u srijedu 5. listopada 2011. u 12,00 sati na oglasnoj ploči Fakulteta. 
5. UPISI 
Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 6. listopada 2011. od 10,00 do 12,00 
sati u Studentskoj službi Fakulteta, i to za one pristupnike koji su "iznad crte" rang-liste.  
Dana 10. listopada 2011. točno u 9,00 sati obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na 
rang-listama svih jednopredmetnih diplomskih studija. Istog dana 10. listopada točno u 10,00 sati  
obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na rang-listama svih dvopredmetnih diplomskih 
studija u slobodnim kombinacijama. Prozivke će se obavljati na adresi Slavka Krautzeka bb.  
6. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dio ovog natječaja. Sve 
detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u 
Studentskoj službi Fakulteta. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno 
će se objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta  i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 14 *,  tel.: 051/345-042, faks: 
051/345-052, žiro-račun:2360000-1400485159; OIB: 64218323816, www.phy.uniri.hr  
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Odjela. 

 
1. UVJETI UPISA  
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih 
studija 

 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom 
studiju               

 završen preddiplomski sveučilišni studij fizike s odgovarajućim modulom i to: za diplomski 
studij Fizika i matematika (nastavnički smjer) - završen preddiplomski studij fizike s 
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matematičkim modulom; za diplomski studij Fizika i informatika (nastavnički smjer) -  završen 
preddiplomski studij fizike s informatičkim modulom 

Za svaki pojedini diplomski studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika 
postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju. 
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija  

 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom ne-
istovrsnom studiju 

 završen preddiplomski studij fizike, biologije, kemije, matematike, informatike te iz područja 
tehničkih znanosti. Ovi pristupnici s prosjekom ocjena postignutim na završenom 
preddiplomskom studiju imaju pravo ulaska na rang-listu uz obavezu polaganja razlikovnih 
ispita nakon upisa na diplomski studij, a u skladu s rješenjem koje donese pročelnik Odjela i 
ECTS koordinator. ECTS vrijednost razlikovnih ispita ne smije prijeći vrijednost od 30 ECTS 
bodova. 

Kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom 
odgovarajućem preddiplomskom studiju. 
C) Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
PRIJAVE za razredbeni postupak primaju se od dana objave natječaja do 26. rujna 2011. godine 
osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci (za Studentsku 
službu), Omladinska 14, Rijeka. 
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu 
Pristupnicima koji su u ak. god. 2010./2011. završili preddiplomski studij na Odjelu za fiziku Sveučilišta 
u Rijeci dokumenti se nalaze u arhivi Odjela. Svi ostali pristupnici dostavljaju dokumente navedene u 
OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom ˝Prijave za razredbeni postupak“.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na 
završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  
Rang-liste objavit će se u srijedu 28. rujna 2011. godine u 12,00 sati na oglasnoj ploči Odjela za fiziku 
Sveučilišta u Rijeci (Omladinska 14). 
4. UPISI 
Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 29. rujna 2011. od 10,00 do 13,00 sati 
u Studentskoj službi Odjela za fiziku Sveučilišta u  Rijeci (Omladinska 14, soba 117a) i to za one 
pristupnike koji su "iznad crte" rang-liste. Dana, 30. rujna 2011. točno u 11,00 sati obavit će se 
prozivka i upis pristupnika "ispod crte" rang-liste svih diplomskih studija Odjela za fiziku. Prozivke će 
se obavljati na adresi Omladinska 14 (broj sobe bit će objavljen naknadno na oglasnoj ploči Odjela za 
fiziku Sveučilišta u Rijeci). 
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama sastavni su dio ovog natječaja. Sve detaljne 
podatke i obavijesti o studiju, upisu  i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela za fiziku Sveučilišta u  Rijeci. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, 
pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeci (Omladinska 14). Sve 
informacije mogu se dobiti i na tel: 345-053. 
 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA INFORMATIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 14 *, tel.: 051/345-050, 
faks: 051/344-100, žiro-račun: 2360000-1400485134, OIB; 64218323816; www.inf.uniri.hr 
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Odjela. 
1. UVJETI UPISA  

A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija 
180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom studiju  
(preddiplomski  sveučilišni studij informatike, preddiplomski sveučilišni studij informacijskih  
znanosti ili preddiplomski sveučilišni studij računarstva). Pristupnici ulaze izravno na rang-listu  
prema prosjeku ocjena postignutom na preddiplomskom studiju.  
 

B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija 



 22 

180 ECTS bodova ostvarenih na srodnom preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju 
(preddiplomski  sveučilišni studij matematike, fizike, politehnike i ostali preddiplomski sveučilišni 
studiji iz područja prirodoslovnih znanosti; preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike, strojarstva, 
brodogradnje, elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i srodni preddiplomski sveučilišni 
studiji; sveučilišni stručni studij elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i ostali srodni sveučilišni 
stručni studiji iz područja tehničkih znanosti ) i položen razlikovni preddiplomski studij informatike 
(LLL) sa ostvarenih 39 ECTS bodova. Pristupnici ulaze izravno na rang-listu prema prosjeku ocjena 
postignutom na preddiplomskom studiju. 

 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za pristupnike primaju se od dana objave natječaja do 30. rujna 2011. godine osobno ili 
preporučenom pošiljkom na adresu: Odjel za informatiku (za Studentsku službu), Omladinska 14, 
Rijeka. 
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu: 
Pristupnicima koji su u ak. god. 2010/2011. završili preddiplomski studij na Odjelu za matematiku, 
Odjelu za fiziku ili Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, dokumenti se nalaze se u arhivi Odjela. Svi 
ostali pristupnici dostavljaju dokumente navedene u OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom ˝Prijave 
za razredbeni postupak˝.   
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za jednopredmetni diplomski studij informatike kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena 
pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  
Rang-lista objavit će se 3. listopada 2011. u 11,00 sati na oglasnoj ploči Odjela za informatiku 
Sveučilišta u Rijeci (Omladinska14). 
4. UPISI 
Upisi u prvu godinu jednopredmetnog diplomskog studija obavljat će se  4. i 5. listopada 2011. od 
10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Odjela za informatiku (Omladinska 14, soba 116), i to za one 
pristupnike koji su "iznad crte" rang-liste. Dana,  6. listopada 2011. točno u 9,00 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 Odjela za informatiku). 
5. DVOPREDMETNI STUDIJ INFORMATIKE U SLOBODNOJ KOMBINACIJI 
Dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji izvodi se sa studijima slobodne kombinacije 
Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Vidi OPĆI DIO Natječaja - tablicu o broju mjesta).  
Uvjeti upisa na dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji moraju biti zadovoljeni na 
oba studija kombinacije. Uvjeti upisa za studij informatike u slobodnoj kombinaciji istovjetni su 
uvjetima jednopredmetnoga studija informatike dok se uvjeti upisa na drugi studij slobodne 
kombinacije mogu pročitati u dijelovima teksta ovoga natječaja vezanih za Filozofski fakultet u 
Rijeci. 
Kreiranje rang-lista slobodne kombinacije, postupak upisa kao i vrijeme njegovoga održavanja za 
dvopredmetni studij informatike u slobodnoj kombinaciji detaljno je opisan u dijelovima ovoga 
natječaja koji se odnosi na slobodne kombinacije Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 
6. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama sastavni su dio ovog natječaja. Sve detaljne 
podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela za informatiku. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno 
će se objaviti na oglasnoj ploči Odjela za informatiku (Omladinska 14) i web stranicama Odjela 
www.inf.uniri.hr. Sve informacije mogu se dobiti putem elektroničke adrese ured@inf.uniri.hr i na 
tel: 345-052. 
 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA MATEMATIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 14, 051/345-052, faks: 
051/345-052, žiro-račun: 2360000-1400485142; OIB:64218323816; www. math.uniri.hr 
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Odjela. 
 
UVJETI UPISA  
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A) Uvjeti upisa na studije Odjela za matematiku za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih 
istovrsnih studija:  

 - 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom 
studiju odnosno preddiplomskom sveučilišnom studiju matematike (prvostupnici matematike i 
prvostupnici edukacije matematike)  

 Za svaki pojedini diplomski studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika 
postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  

B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija  
 - 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom ne-istovrsnom 

studiju  
 Pravo prijave za upis na I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Matematike i informatike 

imaju osobe koje su završile preddiplomski studij informatike na Odjelu za informatiku 
Sveučilišta u Rijeci i koji imaju položena barem dva kolegija sa sljedećeg popisa: Elementarna 
matematika 2, Linearna algebra 2, Kompleksna analiza, Diferencijalne jednadžbe, Algebarske 
strukture, Teorija skupova, Euklidski prostori, Modeli geometrije, Metrički prostori, Matematička 
logika i Uvod u diferencijalnu geometriju. Tada pristupnici imaju pravo direktnog ulaska na rang-
listu. Razlikovni ispiti s navedene liste koji nisu položeni tijekom preddiplomskog studija moraju 
se položiti nakon upisa na diplomski studij Matematike i informatike. 
Rang-lista temelji se na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem 
preddiplomskom studiju.  

C) Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
1. Pravo prijave na natječaj za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnih studija Matematika 
(nastavnički smjer) i Matematika i informatika (nastavnički smjer) Odjela za matematiku imaju osobe 
koje su: 
a) završile preddiplomski sveučilišni studij Matematike (prvostupnici matematike i prvostupnici 
edukacije matematike);  
b) završile preddiplomski studij Informatike na Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci ako se 
prijavljuju na diplomski studij Matematike i informatike. 
2. Pravo prijave na natječaj za upis na I. godinu diplomskih sveučilišnog studija Diskretna matematika 
i primjene Odjela za matematiku imaju osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij 
Matematike (prvostupnici matematike).  
 
Prijave se primaju od dana objave natječaja do 26. rujna 2011. godine u Studentskoj službi Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci (Omladinska 14).  
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu. 
Pristupnicima koji su u ak. god. 2010./2011. završili preddiplomski studij na Odjelu za matematiku ili 
Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci dokumenti se nalaze u arhivi Odjela.  Svi ostali pristupnici 
dostavljaju dokumente navedene u OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom ˝Prijave za razredbeni 
postupak“.  
Pristupnici iz točke a) koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski sveučilišni studij s 
prosjekom ocjena postignutim na odgovarajućem preddiplomskom studiju ulaze izravno na rang-listu.  
Pristupnici iz točke b) koji su završili preddiplomski studij Informatike na Odjelu za informatiku 
Sveučilišta i koji se prijavljuju na diplomski studij Matematike i informatike moraju imati položena 
barem dva kolegija sa sljedećeg popisa: Elementarna matematika 2, Linearna algebra 2, Kompleksna 
analiza, Diferencijalne jednadžbe, Algebarske strukture, Teorija skupova, Euklidski prostori, Modeli 
geometrije, Metrički prostori, Matematička logika i Uvod u diferencijalnu geometriju. Tada pristupnici 
imaju pravo direktnog ulaska na rang-listu. Razlikovni ispiti s navedene liste koji nisu položeni tijekom 
preddiplomskog studija moraju se položiti nakon upisa na diplomski studij matematike i informatike.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za svaki pojedini diplomski studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika 
postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  
Rang-liste objavit će se u srijedu 28. rujna 2011. g. u 12,00 sati na oglasnoj ploči Odjela za 
matematiku Sveučilišta u Rijeci (Omladinska 14). 
4. UPISI 
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Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 29. rujna 2011. od 10,00 do 13,00 sati 
u Studentskoj službi Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci (Omladinska 14, soba 117a) i to za one 
pristupnike koji su "iznad crte" rang-liste. Dana 30. rujna 2011. točno u 11,00 sati obavit će se 
prozivka i upis pristupnika "ispod crte" rang-listi. Prozivke će se obavljati na adresi Omladinska 14 
(broj sobe bit će objavljen naknadno na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Odjela za matematiku 
Sveučilišta u Rijeci). 
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama sastavni su dio ovog natječaja. Sve detaljne 
podatke i obavijesti o studiju, upisu  i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj 
službi Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u 
natječaju, pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeci 
(Omladinska 14). Sve informacije mogu se dobiti i na tel: 345-053. 
 
 
 
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: 01-117-OIB, 
www.gradri.uniri.hr/upisi  
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Fakulteta.  

 
UPIS  U  I.   GODINU  IZVANREDNOG  SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA 
GRAĐEVINARSTVO - SMJER: „GRADITELJSTVO U PRIOBALJU I KOMUNALNI SUSTAVI“ 
 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis imaju: 

- pristupnici koji su završili stručni studij (s ukupno 180 ECTS bodova), odnosno, stručni 
dodiplomski studij građevinarstva u trajanju od najmanje 6 semestara, 

- pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski (s ukupno 180 ECTS bodova) i sveučilišni 
dodiplomski studij građevinarstva, 

- pristupnici koji su završili drugi studij iz područja tehničkih znanosti koji se programom do 30% 
razlikuje od programa iz podtočke 1. i 2. 

Pristupnicima se ovisno o prethodno završenom studiju i stečenim kompetencijama prema potrebi 
može odrediti polaganje razlikovnih ispita predmeta stručnog studija Građevinarstvo Građevinskog 
fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I, Ekonomika građenja i 
Građevinska regulativa. Razlikovne ispite pristupnici su obvezni položiti prije prijave na natječaj. 

2. ŠKOLARINA 
Godišnja  školarina  za  specijalistički  diplomski  stručni  studij  Građevinarstvo  iznosi 7.350,00 kn, 
odnosno 1 ECTS 122,50 kn. 

3. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
Prijave   za   razredbeni   postupak  podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u studentskoj 
službi Građevinskog fakulteta i na web stranici www.gradri.uniri.hr/upisi. Prijave se predaju 
neposredno u studentsku službu ili šalju poštom na adresu visokog učilišta (vidi zaglavlje natječaja) uz 
naznaku “PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK”. 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 1. srpnja do 26. rujna 2011. u terminima za prijem 
studenata.  
Uz prijavu za razredbeni postupak pristupnici obvezno moraju priložiti slijedeće dokumente: 

- rodni list (original ili ovjerena kopija) 
- kopiju domovnice 
- izvornik ili ovjerenu kopiju svjedodžbe ili diplome prethodno završenog studija 
- ovjereni prijepis ocjena prethodno završenog studija 
- kovertu   srednje  veličine  s   nalijepljenim   poštanskim   markama  te   ispisanim imenom, 

prezimenom i točnom adresom pristupnika 
- potvrdu o zaposlenju 
- potvrdu o izvršenoj uplati troškova za razredbeni postupak. 
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Troškovi  razredbenog postupka u  iznosu od 220,00 kn  plaćaju se na žiro račun: 2360000-
1101407882, u pozivu na broj treba upisati 01-117-OIB. 

4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor pristupnika za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se vrednuje uspjeh postignut  
na prethodno završenom studiju iz točke 1. (prosječna postotna ocjena svih položenih predmeta na 
drugu decimalu). 
Pristupnicima koji su završili studij na kojem se ne primjenjuje ECTS sustav ocjenjivanja, ocjene se 
prevode u ECTS sustav ocjenjivanja temeljem stavka 3. članka 97. Pravilnika o studijima Građevinskog 
fakulteta Sveučilišta u Rijeci. 

5. RANG LISTA 
Rezultati razredbenog postupka (rang lista uspješnosti pristupnika sastavljena na temelju prosječne 
ocjene) bit će oglašeni 29. rujna 2011. 

6. UPISI 
Upisi će se obavljati u Referadi za studentske poslove Građevinskog fakulteta u Rijeci 29. i 30. rujna 
2011. u terminima za prijem studenata. 
Troškovi upisa u I. godinu studija, u koje je uključeno osiguranje studenta, iznose 370,00 kn. 

7. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti je moguće dobiti u Studentskoj službi Fakulteta na telefon 051-352-125 i na web-
stranicama Fakulteta: www.gradri.uniri.hr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


