
 

 

SVEUČILIŠTE U RIJECI  
temeljem članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 
198/03, 105/04, 174/04, 46/07) i članka 112. Statuta Sveučilišta u Rijeci i  odluke Senata s 55. 

sjednice održane 18. srpnja 2013. godine objavljuje  

  
DOPUNU NATJEČAJA  

za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i 
diplomskih) studija u akademskoj godini 2013./2014.  

objavljenog  na mrežnima stranicama www.uniri.hr   

SVEUČILIŠTE U RIJECI – PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ GLUMA I MEDIJI, 51000 Rijeka, Slavka 
Krautzeka bb., tel.  051/505-931, info@acting.hr, IBAN: HR8023600001101322186, 
www.acting.uniri.hr 

Preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji izvodi se u punom radnom vremenu i traje šest 
semestra, a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv prvostupnik glume i 
medija.  
 
1. BROJ UPISNIH MJESTA: 10 upisnih mjesta za redoviti studij za državljane RH i EU i 4 upisna mjesta 
za strance.  

2. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ 
Pravo prijave za upis na studij imaju kandidati koji su završili srednju školu u četverogodišnjem 
trajanju, položili državnu maturu i uspješno položili dodatne provjere posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti.  
Kandidati koji dana 31. siječnja upisne godine nisu navršili 24 godine, kao i kandidati stariji od 24 
godine, a koji su završili najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. godine,  
nisu obvezni polagati  ispite državne mature te se mogu prijaviti na studij,  no u tom slučaju ne 
dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrjednovanja. 
 
Strani državljani kao i državljani koji su stekli inozemnu diplomu dužni su prije upisa provesti 
postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju su stekli u stranoj državi.  
 

3.  DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI (PZVS) 
 
Dodatne provjere PZVS sastoje se od:  
1. pisma motivacije (150 riječi) 
2. razredbenog ispita (2 monologa i 2 pjesme) 
Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studij.  
 
Svi kandidati obvezni su najkasnije do 29. kolovoza 2013. godine izvršiti prijavu za upis na studij  
Gluma i mediji u sustavu NISpVU na mrežnim stranicama www.postani-student.hr te najkasnije do 
tog datuma dostaviti na e-mail: info@acting.uniri.hr: 

- popunjeni prijavni obrazac (prijavni obrazac za dodatne provjere PZVS preuzima se na 
mrežnim stranicama studija www.acting.uniri.hr) 

- pismo motivacije i 
- potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera PZVS u iznosu od 330,00 kn uplaćenih 

Sveučilištu u Rijeci – studij  Gluma i mediji, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka,  broj žiro 
računa IBAN: HR8023600001101322186, poziv na broj OIB kandidata – 11109.  

 
Razredbeni ispit  
U razdoblju od 4. rujna do 6. rujna 2013., a prema točnom rasporedu koji će se objaviti na mrežnim 
stranicama studija www.acting.uniri.hr, održat će se razredbeni ispit – audicija za koju svaki 



 

 

kandidat treba pripremiti dva monologa i dvije pjesme po vlastitom izboru.  Na razredbeni ispit 
kandidat može donijeti, ali nije obvezno, portfolio s fotografijama (najviše 10) i video klipom (do 5 
minuta) koji predstavljaju dosadašnji rad. Na razredbenom ispitu može se postići maksimalno 80 
bodova.  
 

4. UPISI 
Upisi kandidata koji su ostvarili pravo upisa na studij Gluma i mediji održat će se od 23. do 27. rujna 
2013. od 10.00 do 12.00 sati u zgradi Akademije primijenjenih umjetnosti, Slavka Krautzeka bb, 
prostorija br. 40.        
 
Pri upisu na studij potrebno je priložiti sljedeće dokumente:   

1. Dvije fotografije veličine 4 x 6 cm  
2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.  
3. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN visokog učilišta 

(iznos od 330,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).  
4. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:  

 potvrdu o prebivalištu za kandidate čije je prebivalište izvan županije u kojoj je 
sjedište visokog učilišta   

 rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan 
županije u kojoj je sjedište visokog učilišta  

5. Strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju 
(OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Rijeka, 
Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).  

 

5. OBAVIJESTI 
Sve obavijesti u vezi preddiplomskog sveučilišnog studija Gluma i mediji dostupne su na mrežnim 
stranicama www.acting.uniri.hr 
 

 

 

 
  

 


