Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“
broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13 I 101/14
OUSRH) i članka 112. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine),
sukladno odluci Senata o upisu od 24. veljače 2015. g.

SVEUČILIŠTE U RIJECI
raspisuje
NATJEČAJ
za upis u I. godinu
diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2015./2016.

Video materijali s informacijama o studijskim programima koji se izvode na Sveučilištu u Rijeci i
njegovim sastavnicama dostupni su na mrežnim stranicama Sveučilišta www.uniri.hr (poveznica
http://smotra.uniri.hr).
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

OPĆI DIO NATJEČAJA

I. PRIJAVE ZA UPIS NA DIPLOMSKE STUDIJE

Osnovne informacije vezane uz način prijave za upis na diplomske studijske programe dostupne su
na mrežnoj stranici www.studij.hr, odabirom izbornika Sve o prijavama i Kalendar.
1. NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA DIPLOMSKE STUDIJE (NISpDS)
Prijavu za upis na diplomske studijske programe Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica kandidati
vrše putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) ulaskom na
mrežnu stranicu www.studij.hr, odabirom izbornika Prijave na diplomske studije.
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Kandidati s dvojnim državljanstvom
a) Ako kandidat posjeduje dvojno državljanstvo od kojih je jedno hrvatsko, obavezan je prijaviti
se u sustav kao hrvatski državljanin.
b) Ako kandidat posjeduje dvojno državljanstvo od kojih niti jedno nije hrvatsko, u sustav se
prijavljuje pod jednim državljanstvom i ne može ga mijenjati unutar jedne godine.

UPUTE ZA PRISTUP SUSTAVU
NISpDS sustavu se pristupa putem sustava e-Građani, odnosno upisom odgovarajuće vjerodajnice
(korisničkih podataka, npr. AAI@EduHR) iz Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava
(NIAS). Lista prihvaćenih vjerodajnica nalazi se na poveznici https://gov.hr/e-gradjani/listaprihvacenih-vjerodajnica/1667.
Ako kandidat ne posjeduje niti jednu od vjerodajnica navedenih na listi, potrebno ju je zatražiti na
označenim šalterima u nekoj od poslovnica Financijske agencije (FINA-i).

UPUTE ZA REGISTRACIJU U SUSTAV
1. Registracija za kandidate koji su završili studij na Sveučilištu u Rijeci
Kandidati koji su završili preddiplomski studij na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj sastavnici i posjeduju
OIB, registriraju se u sustav putem poveznice Prijava putem sustava e-Građani za korisnike OIB-a
na mrežnoj stranici www.studij.hr s odgovarajućom vjerodajnicom. Nakon unosa odgovarajuće
vjerodajnice kandidat treba unijeti broj mobilnog telefona, adresu elektroničke pošte te stručnu
spremu oca i majke kako bi završio proces registracije.
Nakon uspješne registracije kandidatu koji je završio preddiplomski studijski program na sastavnici
Sveučilišta u Rijeci u sustavu će biti evidentirani osobni podaci i podaci o završenom
preddiplomskom studiju na sastavnici Sveučilišta u Rijeci.
2. Registracija za kandidate koji su završili studij na drugom visokom učilištu u RH ili inozemstvu
Kandidati koji su završili preddiplomski studij na drugom visokom učilištu u RH ili u inozemstvu i
posjeduju OIB prijavljuju se na isti način, putem poveznice Prijava putem sustava e-Građani za
korisnike OIB-a na mrežnoj stranici www.studij.hr s odgovarajućom vjerodajnicom.
Nakon uspješne registracije, kandidatima će biti evidentirani osobni podaci koji se preuzimaju iz OIB
servisa, ali ne i podaci o školovanju. Ovi kandidati dužni su Središnjem prijavnom uredu (SPU)
dostaviti potrebnu dokumentaciju (više pod DOKUMENTI ZA PRIJAVU).

3. Registracija za kandidate koji ne posjeduju OIB
Kandidati koji ne posjeduju OIB registriraju se u NISpDS putem poveznice Prijava za korisnike koji ne
posjeduju OIB na mrežnoj stranici www.studij.hr. Kandidati upisuju adresu elektroničke pošte kao
korisničko ime i lozinku po vlastitom izboru. Radi dodatne sigurnosti, SPU svim kandidatima na
adresu elektroničke pošte šalje poveznicu za aktivaciju. Prilikom registracije kandidati će upisivati
osobne podatke i podatke o školovanju.
Ovi kandidati dužni su Središnjem prijavnom uredu (SPU) dostaviti svu potrebnu dokumentaciju
(više u natječaju pod DOKUMENTI ZA PRIJAVU).
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DOKUMENTI ZA PRIJAVU
A) Dokumenti za prijavu u sustav NISpDS dostavljaju se Središnjem prijavnom uredu
preporučenom pošiljkom na adresu:
Središnji prijavni ured
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38/5
10000 Zagreb

1. Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj
sastavnici i posjeduju OIB nisu dužni dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se
njihovi osobni podaci i podaci o završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU
sustavom ili drugim informacijski sustavom visokog učilišta.

2. Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u
Republici Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu i posjeduju OIB dužni su preporučenom
pošiljkom, do 12. rujna 2015. (vidi Kalendar) dostaviti Središnjem prijavnom uredu:
 diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike
ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat
položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu
(preslike ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog
obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij (samo ako je to navedeno u
uvjetima upisa).
3. Kandidati koji ne posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom, do 12. rujna 2015. (vidi
Kalendar) dostaviti Središnjem prijavnom uredu:
 ovjerenu presliku putovnice
 diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike
ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat
položio ili prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu
(preslike ovjerene kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog
obrazovanja (samo ako je to navedeno u uvjetima upisa).
Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod
ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.
Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati čime će kandidatu biti onemogućen plasman na ranglistama.
Poslani dokumenti neće se vraćati kandidatima.
Visokim učilištima bit će omogućeno preuzimanje dokumenata iz sustava.
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Kandidati koji su se registrirali u prijašnjemu upisnom roku, a čiji su osobni podaci i ocjene potvrđeni
u sustavu, nisu dužni u idućemu upisnom roku ponovno dostavljati dokumentaciju.
B) Dodatni dokumenti za prijavu koji se dostavljaju visokom učilištu
Osim dokumentacije za prijavu u sustav NISpDS, visoka učilišta mogu od kandidata zatražiti dodatnu
dokumentaciju (npr.: potvrda o radnom stažu, objavljeni radovi, nagrade i sl.) koju kandidati moraju
dostaviti izravno visokom učilištu do utvrđenog roka. Popis dokumenata koje su kandidati obvezni
dostaviti izravno visokom učilištu i rokovi za dostavu navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA
i/ili na mrežnim stranicama visokih učilišta.
Visoko učilište obvezno je evidentirati dokumente u sustav NISpDS (u 1. upisnom roku najkasnije do
21. rujna, a u 2. upisnom roku najkasnije do 28. rujna 2015.)
DODATNE OBAVIJESTI KANDIDATIMA
Ako kandidat izgubi korisničke podatke, odnosno vjerodajnicu, treba se obratiti instituciji koja mu je
izdala vjerodajnicu za prijavu u sustav.
U slučaju da je s vjerodajnicom sve u redu, no kandidat i dalje ima poteškoća s prijavom na mrežnoj
stranici www.studij.hr, treba se javiti Središnjem prijavnom uredu na broj telefona 01/6274 – 867 ili
poslati upit putem Čestih pitanja dostupnih na mrežnoj stranici www.studij.hr.
Svaki kandidat treba pravodobno provjeriti ispravnost vjerodajnice kako bi, pokaže li se potrebnim,
na vrijeme mogao dobiti nove podatke.
U slučaju netočnih osobnih podataka kandidati se trebaju obratiti instituciji koja je podatke
evidentirala (mjerodavno tijelo državne uprave).
U slučaju netočnih podataka o školovanju kandidati se trebaju obratiti visokom učilištu koje je
unijelo podatke u ISVU ili drugi informacijski sustav visokog učilišta.

II. K A L E N D A R
(Ključni datumi prijava, rang lista i upisa na diplomske studije)

Prijave u sustavu NISpDS za upis na diplomske studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica
započele su 1. srpnja 2015.
U nastavku je Kalendar u kojem su navedeni ključni datumi prijava, objava rang-lista i upisa u 1.
upisnom i 2. upisnom roku, a dostupan je i na poveznici https://www.studij.hr/p3 odabirom
izbornika DIPLOMSKI STUDIJI).

1. upisni rok
Prijave i upise u 1. upisnom roku provode sljedeća visoka učilišta:
Akademija primijenjenih umjetnosti
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
Odjel za matematiku
Tehnički fakultet
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Naziv aktivnosti
Datum
Početak prijava za upis na studijske programe
1. srpnja
Zadnji dan prijave za upis na neistovrsne studije*
12. rujna
Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u
12. rujna
Zadnji dan za unos rezultata dodatnih provjera PZVS, posebnih postignuća i evidentiranje
21. rujna
neistovrsnih studija (visoko učilište evidentira u sustav NISpDS)
Završetak prijava za upis na studije **
22. rujna u 13:00
Završno preuzimanje podataka o studentima iz ISVU-a
22. rujna u 15:00
Objava konačne rang-liste u 1. upisnom roku
23. rujna u 8:00
Upisi na visoka učilišta u 1. upisnom roku
od 23. do 25. rujna
* Popisi istovrsnih studija dostupni su na poveznici https://diplomski.studij.hr/login odabirom izbornika
Studijski programi/Pretraga studijskih programa. Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima.
** Iznimno, završetak prijava za upis na studije Akademije primijenjenih umjetnosti je 15. rujna 2015. u
12:00 sati (više u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i na mrežnim stranicama Akademije).
Napomena: visoko učilište koje ne popuni upisne kvote u prvom upisnom roku bit će u mogućnosti otvoriti i
drugi upisni rok, a prijave kandidata u tom slučaju započet će 25. rujna 2015.

2. upisni rok
Prijave i upise u 2. upisnom roku provode sljedeća visoka učilišta:
Građevinski fakultet
Ekonomski fakultet
Filozofski fakultet
Fakultet zdravstvenih studija
Pomorski fakultet
Učiteljski fakultet
Odjel za biotehnologiju
Odjel za informatiku
Odjel za fiziku
Medicinski fakultet
Sveučilište u Rijeci (studij Politehnika i informatika)
Naziv aktivnosti
Datum
Početak prijava za upis na studije
1. srpnja (25. rujna*)
Zadnji dan prijave za upis na neistovrsne studije **
12. rujna
Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u
12. rujna
Zadnji dan za unos rezultata dodatnih provjera PZVS, posebnih postignuća i evidentiranje
28. rujna
neistovrsnih studija (visoko učilište evidentira u sustav NISpDS)
Završetak prijava za upis na studije ***
30. rujna u 18:00
Završno preuzimanje podataka o studentima iz ISVU-a
30. rujna u 22:00
Objava konačne rang-liste ****
1. listopada u 12:00
Upisi na visoka učilišta
od 2. listopada
Objava nove rang-liste
5. listopada
*
Početak prijava za visoka učilišta koja nisu popunila kvotu u 1. upisnom roku te su omogućile prijavu u 2.
upisnom roku.
** Popisi istovrsnih studija dostupni su na poveznici https://diplomski.studij.hr/login odabirom izbornika
Studijski programi/Pretraga studijskih programa. Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima.
*** Ukoliko Akademija primijenjenih umjetnosti otvori prijave za upis i u 2. upisnom roku, prijave će završiti
prije 30. rujna. Datum završetka prijava bit će objavljen na mrežnoj stranici Akademije.
**** Nakon objave konačne rang-liste i upisa u 2. roku, visokim učilištima koja ne popune upisne kvote
omogućit će se spuštanje crte.
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III. ODABIR STUDIJSKIH PROGRAMA

Diplomski studijski programi prijavljuju se na mrežnoj stranici www.studij.hr, nakon prijave s
korisničkim podacima, u izborniku Moj odabir/Odaberi novi studijski program. Svaki kandidat može
prijaviti do 10 studijskih programa.

Redoslijed prioriteta studijskih programa
Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan jer kandidat može ostvariti
pravo upisa samo na jedan studijski program i to na prvi na kojem se nalazi unutar upisne kvote i na
kojem zadovoljava sve potrebne uvjete.
Ako kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta, može to učiniti do zadnjeg roka utvrđenog u
Kalendaru, posebno za svaki upisni rok.
Dvopredmetni studijski programi
U slučaju prijave dvopredmetnih studija potrebno je prijaviti najmanje dva kompatibilna studijska
programa kako bi se konkuriralo za upis na određeni dvopredmetni studijski program.
Kandidat može prijaviti neograničen broj studijskih programa na istom visokom učilištu i to će se
računati kao jedan prijavljeni studijski program. Izuzetak su dvopredmetni studijski programi s
unaprijed određenim fiksnim kombinacijama kada se svaka takva kombinacija broji kao jedan
jednopredmetni studij.
Kandidati koji prijavljuju dvopredmetne studije moraju ostvariti pravo upisa na oba kompatibilna
studija istog visokog učilišta. Ako takav kandidat, u skladu s ostvarenim bodovima ostvari pravo upisa
na više kombinacija studija, zadržat će se ona kombinacija kod koje je suma prioriteta studija manja.
Kod dvopredmetnih studija valja imati na umu da kandidat ostaje na rang-listi unutar upisne kvote
samo ako se nalazi unutar upisne kvote i na drugom kompatibilnom dvopredmetnom studiju, tj. na
studiju koji se može studirati u kombinaciji s prvim.

Rang-liste
Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan. Na prvi je prioritet potrebno
staviti studij koji kandidat najviše želi upisati.
Do završetka prijava za upis na studijske programe (vidi Kalendar) kandidat treba obrisati samo one
prijavljene studijske programe koje nema namjeru upisati, čak ni po ostvarenju prava upisa.
Sve prijavljene studijske programe koje kandidat želi upisati kandidat ne smije brisati ni u kojemu
trenutku.
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IV. UVJETI ZA UPIS I DODATNE PROVJERE

1. UVJETI ZA UPIS
Za upis na određeni diplomski studijski program visoka učilišta mogu vrednovati:
- broj ostvarenih ECTS bodova na preddiplomskom studiju,
- prosjek svih zaključnih ocjena preddiplomskog studija,
- prosjek zaključnih ocjena određene završene godine studija,
- položene kolegije,
- prosjek zaključnih ocjena iz određenih kolegija,
- pojedinačne zaključne ocjene kolegija,
- ocjenu završnog ispita,
- trajanje studija,
- rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
- druga posebna postignuća.
Uvjeti za upis na sve diplomske studijske programe Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica dostupni
su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske studije/Studijski
programi/Pretraga studijskih programa.
Posebno je važno pratiti mrežne stranice visokih učilišta koje kandidat želi upisati jer se tamo mogu
pronaći detaljniji uvjeti za upis na diplomski studij te opisi studijskih programa, kao i posebne
informacije koje se tiču samoga visokog učilišta.
PREDUVJETI ZA UPIS
Neka visoka učilišta za prijavu za upis na određene diplomske studijske programe zahtijevaju
ispunjavanje određenih preduvjeta primjerice, završen odgovarajući preddiplomski studijski
program, odgovarajući program cjeloživotnog obrazovanja, broj ECTS bodova i sl. (vidi POSEBNI DIO
NATJEČAJA i/ili mrežne stranice visokog učilišta).

2. DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
Jedan od uvjeta upisa, zbog speciﬁčnosti studijskog programa, mogu biti dodatne provjere posebnih
znanja, vještina i sposobnosti (PZVS).
Dodatnu provjeru posebnih znanja vještina i sposobnosti provodi Akademija primijenjenih
umjetnosti (vidi POSEBNI DIO NATJEČAJA).
Rezultate dodatnih provjera u sustav NISpDS unosi visoko učilište. U slučaju netočnih podataka,
kandidat treba pravovremeno kontaktirati visoko učilište koje je rezultate evidentiralo u NISpDS.
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V. UPISNA MJESTA

Sukladno odluci Senata sa 75. sjednice (KLASA: 602-04/14-01/02, URBROJ:2170-57-01-14-75) od 24. veljače
2015. godine i ispravci Odluke (KLASA:602-04/15-01/02, URBROJ:2170-57-01-15-75-II) od 20. ožujka 2015.
stručna služba izradila je pročišćeni tekst
ODLUKE
o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija
na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2015./2016.
I.
Utvrđuje se broj mjesta za osobe koje će po prvi puta upisati I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2015./2016. u statusu:
● redovitih studenata (državljana RH/EU)
● stranih studenata (državljana zemalja koje nisu članice EU)
● izvanrednih studenata
Kandidati stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.
II.
1) Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka 2007.
godine, pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu
bodovni 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
- djeca zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata (prema čl. 147. Zakona o pravima hrvatskih
branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, povratkom zatočenog ili nestalog hrvatskog
branitelja prestaju se ostvarivati prava na toj osnovi)
2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni
prag imaju kandidati sa 60 %-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom)
Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj
od kategorija iz stavaka 1. i 2. ove točke:
● hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status
dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. g. (prema
mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
● djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih
hrvatskih branitelja, te djeca 100 % -tnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju
potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.
● kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), svoj status dokazuju
rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.
Za kandidate iz stavaka 1. i 2. ove točke, koji prema rezultatima razredbenog postupka nisu rangirani unutar
upisne kvote, upisat će se izvan upisne kvote. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH snosit će troškove
studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.
III.
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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 sporta, odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.
IV.
Sastavni dio ove Odluke čini tablica „Broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2015./2016. akademskoj godini“.
V.
U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane, na ista se mogu upisati državljani RH/EU
odlukom vijeća fakulteta/akademije/odjela. Vijeće fakulteta/akademije/odjela odluku dostavlja Senatu na
znanje.
VI.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu studija na
diplomske sveučilišne i specijalističke diplomske stručne studije u akademskoj godini 2015./2016.
REKTOR
prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.
Broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija u
2015./2016. akademskoj godini
UPISNE KVOTE za 2015./2016. akademsku godinu
FAKULTET / AKADEMIJA/ ODJEL /studij

1.

2.

3.

4.

REDOVITI
STUDENTI
- državljani
HR/EU

REDOVITI
STUDENTI
- stranci

IZVANREDNI
STUDENTI

UKUPNO

68
29

4
1

0
0

72
30

29

1

0

30

10

2

0

12

70
70

5
5

0
0

75
75

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
Diplomski sveučilišni studij Likovna
pedagogija
Diplomski sveučilišni studij Primijenjena
umjetnost
Diplomski sveučilišni studij Medijske
umjetnosti i prakse
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij
Građevinarstvo
Specijalistički diplomski stručni studij
Građevinarstvo
TEHNIČKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo

0

0

0

0

285
120

8
2

0
0

293
122

Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja

35

2

0

37

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo

80
50

2
2

0
0

82
52

POMORSKI FAKULTET, Rijeka
Diplomski sveučilišni studij Tehnologija i
organizacija prometa
Diplomski sveučilišni studij Logistika i
menadžment u pomorstvu i prometu

195
35

15
3

70
10

280
48

60

3

30

93

9

5.

6.

7.

Diplomski sveučilišni studij Nautika i
tehnologija pomorskog prometa
Diplomski sveučilišni studij
Brodostrojarstvo i tehnologija
pomorskog prometa
Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i
informatičke tehnologije u pomorstvu
MEDICINSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno
inženjerstvo
FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA
Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija

40

3

10

53

30

3

10

43

30

3

10

43

30
30

3
3

0
0

33
33

0
0

0
0

105
30

105
30

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva Promicanje i zaštita mentalnog zdravlja

0

0

15

15

Diplomski sveučilišni studij Medicinsko
laboratorijska dijagnostika

0

0

0

0

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo Menadžment u sestrinstvu

0

0

30

30

Diplomski sveučilišni studij Klinički
nutricionizam *
EKONOMSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Ekonomija

0

0

30

30

180

5

280

465

30

0

30

60

25

0

30

55

smjer: Financije i bankarstvo

25

0

65

90

smjer: Marketing

25

0

30

55

smjer: Međunarodno poslovanje

25

0

30

55

smjer: International Business

25

5

0

30

smjer: Poduzetništvo

25

0

65

90

0

0

30

30

160

5

190

355

30

1

30

61

25

1

35

61

25

1

35

61

25

1

30

56

25

0

30

55

smjer: Gospodarstvo Europske unije
Diplomski sveučilišni studij Poslovna
ekonomija
smjer: Menadžment

8.

smjer: Poduzetništvo (sustav
učenja na daljinu) **
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU
I UGOSTITELJSTVU
Diplomski sveučilišni studij Marketing u
turizmu
Diplomski sveučilišni studij Menadžment
u turizmu
smjer: Menadžment događaja i
slobodnog vremena
smjer: Menadžment turističke
destinacije
Diplomski sveučilišni studij Menadžment
u hotelijerstvu
smjer: Strateški menadžment u
hotelijerstvu
smjer: Poslovni menadžment u
hotelijerstvu
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Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj
turizma
UČITELJSKI FAKULTET

30

1

30

61

0

0

40

40

Diplomski sveučilišni studij Rani i
predškolski odgoj i obrazovanje
FILOZOFSKI FAKULTET
Jednopredmetni studiji
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i
književnost (nastavnički smjer, opći
kroatistički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Psihologija

0

0

40

40

398

46

0

444

45

20

0

65

33

2

0

35

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija

10

2

0

12

Diplomski sveučilišni studij Kulturologija

35

3

0

38

38

2

0

40

45

2

0

47

38

2

0

40

28

2

0

30

48

2

0

50

Diplomski sveučilišni studij Povijest

33

2

0

35

Diplomski sveučilišni studij Povijest
umjetnosti (opći smjer)
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija

30

5

0

35

15

2

0

17

11.

ODJEL ZA MATEMATIKU

45

0

0

45

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

15

12.

Diplomski sveučilišni studij Matematika
(nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Matematika i
informatika (nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Diskretna
matematika i primjene
ODJEL ZA FIZIKU

40

8

0

48

Diplomski sveučilišni studij Fizka
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij
Fizika i matematika (nastavnički smjer)

10
10

2
2

0
0

12
12

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij
Fizika i filozofija (nastavnički smjer)

10

2

0

12

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij
Fizika i informatika (nastavnički smjer)

10

2

0

12

Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i
fizika materijala
ODJEL ZA INFORMATIKU

0

0

0

0

65

0

0

65

15

0

0

15

9.

10.

Dvopredmetni studiji (slobodne
kombinacije) **
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i
književnost (nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i
književnost (nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik
i književnost
Diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik
i književnost
Diplomski sveučilišni studij Filozofija

13.

Diplomski sveučilišni studij Informatika nastavnički smjer (jednopredmetni)

11

14.

15.

Diplomski sveučilišni studij Informatika(
modul Informacijski i komunikacijski
sustavi i modul Poslovna informatika)

40

0

0

40

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij
Informatika (nastavnički smjer u
slobodnoj kombinaciji sa studijima
Filozofskog fakulteta u Rijeci) **
ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU

10

0

0

10

45

0

0

45

Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i
razvoj lijekova
Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija
u medicini
Diplomski sveučilišni studij Medicinska
kemija

15

0

0

15

15

0

0

15

15

0

0

15

SVEUČILIŠTE U RIJECI

30

0

0

30

Diplomski sveučilišni studij Politehnika i
informatika (nastavnički smjer)

30

0

0

30

1611

99

685

2395

PRAVNI FAKULTET

0

0

80

80

Specijalistički diplomski stručni studij
Javna uprava ***

0

0

80

80

1611

99

765

2475

UKUPNE KVOTE 2015./2016
16.

UKUPNE KVOTE SVEUČILIŠTA U RIJECI U
2015./2016.
Napomene:

* Diplomski sveučilišni studij „Klinički nutricionizam“ je u akreditacijskom postupku. Prijave na studij bit će
omogućene nakon izdavanja potvrde Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o upisu studija u Upisnik
studijskih programa.
** Studiji Filozofskog fakulteta mogu se međusobno kombinirati ili sa studijem Informatika (nastavnički
smjer) Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeci.
*** Natječaj za upis na specijalistički diplomski stručni studij "Javna uprava " objavit će Pravni fakultet
Sveučilišta u Rijeci na svojim mrežnim stranicama.
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VI. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINE)

Sveučilište u Rijeci
Sukladno odluci Senata Sveučilišta u Rijeci sa 74. sjednice (KLASA: 602-04/15-01/02, URBROJ:2170-57-01-1515) od 27. siječnja 2015. i sa 79. sjednice (KLASA: 602-04/15-01/02, URBROJ:2170-57-01-15-314) od 26. svibnja
2015. stručna služba izradila je pročišćeni tekst
ODLUKE
visini participacije u troškovima studija za upis u prvu godinu studija
u akademskoj 2015./2016. godini
I.
Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te diplomskih sveučilišnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija (u daljnjem tekstu: „studij“) na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
iznosi:
a) 5.500,00 kn (1ECTS = 91,67 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 (1ECTS = 122,83 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 (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području prirodnih znanosti
(osim matematike i fizike), biomedicine i zdravstva, odnosno nastavnom području struke biomedicine
i zdravstva te umjetničkom području.
II.
Participacija redovitih studenata koji po prvi puta upisuju 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih
sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te diplomskih sveučilišnih i
specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu
redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini trostrukog iznosa
participacije utvrđene u točki I. ove Odluke (točan iznos utvrđuje vijeće sastavnice).
Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih,
integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te diplomskih sveučilišnih i specijalističkih
diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, a za koje se participacija ne podmiruje iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u visini
iznosa utvrđenog posebnom odlukom Senata.
III.
Subvencija troškova studija svih redovitih studenata koji po prvi puta upisuju 1. godinu preddiplomskih
stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija te
diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:
a) 2.750,00 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) 3.685,00 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;
13

c) 4.620,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području prirodnih znanosti (osim matematike i fizike),
biomedicine i zdravstva, odnosno u nastavnom području struke biomedicine i zdravstva te umjetničkom
području.
IV.
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, a najviše
60.
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove Odluke za
odgovarajući studij.
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 platiti
najviše 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke.
V.
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz punu subvenciju
participacije redovitih studenata u troškovima studija na javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj (u
daljnjem tekstu: subvencija) i na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci ponovno upisuje 1. godinu studija iste
razine u istom statusu, nema pravo na subvenciju već je obvezan platiti puni iznos participacije u troškovima
studija utvrđene u točki I. ove Odluke.
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu
izvanrednog studenta, ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija na sastavnici Sveučilišta u Rijeci u
statusu redovitog studenta uz subvenciju i ne plaća participaciju u troškovima studija.
Redoviti student prilikom prijelaza sa studija visokog učilišta izvan Sveučilišta u Rijeci ili sa studija jedne
sastavnice Sveučilišta u Rijeci na drugu, jednokratno plaća pola iznosa participacije u troškovima studija
utvrđenog u točki I. ove Odluke.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
REKTOR
prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.
Plaćanje participacije vršit će se na način definiran Odlukom Vlade RH o uvjetima, kriterijima i načinu
subvencioniranja participacije redovitih studenata u troškovima studija i subvencioniranja materijalnih
troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za sljedeću akademsku godinu koja još nije donesena.
U slučaju da sveučilišta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne potpišu ugovor kojim se utvrđuju
kriteriji za provedbu Odluke Vlade RH, Sveučilište u Rijeci postupit će u skladu s odlukom svojega Senata.

Sveučilište u Rijeci
Na temelju članka 59. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 15. veljače 2015. godine), a sukladno
Odluci Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci od 1. lipnja 2015. godine (Klasa: 60204/15-15/11, Ur.br.: 2170-57-15-15-4) Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 80. sjednici održanoj 23. lipnja 2015.
godine donio je sljedeću
ODLUKU
I.
Senat prihvaća prijedlog Fakultetskog vijeća Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci da redoviti studenti koji
po prvi puta upisuju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija, smjer: Međunarodno
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poslovanje (nastava na engleskom jeziku) plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u iznosu od
8.000,00 kuna, kako se participacija u troškovima studija redovitih studenata ne podmiruje iz sredstava
Državnog proračuna Republike Hrvatske.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje
Senat Sveučilišta u Rijeci svake akademske godine donosi odluku o visini participacije u troškovima studija za
redovite studente koji će upisati 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog
stručnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci.
Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija,
smjer: Međunarodno poslovanje (nastava na engleskom jeziku) plaćaju participaciju u troškovima studija
(školarinu) u iznosu od 8.000,00 kuna, kako se participacija u troškovima studija redovitih studenata ne
podmiruje iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Rektor
prof. dr. sc. Pero Lučin, v.r.

VII. UPISI

1. KONAČNE RANG LISTE
Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe kandidat će se naći samo na rang-listi
onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo
upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan. Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu
pravo upisa na studijski program na kojem se nalaze unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen
upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program nastaje obveza kandidata da se
upiše na taj studijski program.
Konačne rang liste objavit će se:
- u 1. upisnom roku: 23. rujna u 8:00 sati
- u 2. upisnom roku: 1. listopada u 12:00 sati.
2. ROKOVI UPISA
Rokovi upisa na diplomske studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica i popis dokumenata koje
kandidati prilažu prilikom upisa navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim
stranicama visokih učilišta/Sveučilišta.
Kandidati mogu podnijeti pisani prigovor u svezi s rezultatom rangiranja. Prigovor se podnosi
Središnjem prijavnom uredu u roku od 48 sati od objave konačnih rang-lista putem obrasca
dostupnog na mrežnoj stranici www.studij.hr, odabirom izbornika Česta pitanja/Ostalo.
Naknadno podneseni prigovori neće se uzimati u obzir bez obzira na njihovu prirodu.
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3. TROŠKOVI UPISA NA STUDIJ (upisnina)
Sukladno Odluci Senata sa 75. sjednice održane 24. veljače 2015. trošak upisa u prvu godinu studija
iznosi 330,00 kn i ne pokriva osiguranje studenta od posljedica nesretnog slučaja. Trošak upisa
uplaćuje se na žiro-račun visokog učilišta.
Detaljnije informacije o načinu uplate upisnina kao i iznosima participacija u troškovima studija
navedene su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i dostupne na mrežnim stranicama visokih
učilišta/Sveučilišta.

VIII. DODATNE INFORMACIJE

1. Istodobno studiranje na više studija
Osnovne informacije o mogućnosti paralelnog studiranja dostupne su na mrežnim stranicama
www.studij.hr odabirom izbornika Sve o prijavama/Prijave na diplomske studijske
programe/Paralelan studij/Upis paralelnog studija.
2. Izdavanje potvrde o upisu za studij u inozemstvu
Kandidatima koji se žele prijaviti na diplomski studijski program u inozemstvu, a kojima je za upis na
takav studijski program potrebna potvrda o ostvarenome broju bodova i mogućem plasmanu na
rang-listi nekog diplomskog studijskog programa, potvrdu će izdati Središnji prijavni ured temeljem
podataka iz sustava NISpDS.
Važno je da ti kandidati prije objave konačnih rang-lista obrišu sve studijske programe na kojima
nemaju namjeru studirati kako ne bi ostvarili pravo upisa i zauzeli upisno mjesto drugim
kandidatima.
Kandidat koji ne izbriše sa svoje liste prioriteta studijske programe, a želio bi studirati u inozemstvu
te od Središnjeg prijavnog ureda želi zatražiti izdavanje potvrde o mogućem plasmanu, istu neće
moći dobiti iz razloga što nije napravio gore navedenu radnju do potrebnog roka.
3. Ispit hrvatskog jezika B2 razine provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
(www.ncvvo.hr). Obavijesti visokih učilišta o eventualnoj obvezi polaganja ispita hrvatskog jezika za
kandidate strane državljane navedene su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA.

4. Tečaj hrvatskog jezika za strane studente koje studiraju na Sveučilištu u Rijeci
Studenti stranci koji studiraju na Sveučilištu u Rijeci imaju mogućnost upisati tečaj hrvatskog jezika
kojeg organizira Riječka kroatistička škola na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna
avenija 4 (Kampus). Detaljnije informacije mogu se dobiti na tel. broj: +385(0)51/265-677, na
mrežnoj stranici Filozofskog fakulteta poveznica http://www.ffri.hr/rks/ ili putem e-mail adrese:
zmacan@ffri.hr.
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POSEBNI DIO NATJEČAJA

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Slavka Krautzeka
83, tel.: 051/228-880 (dekanat) i 051/228-886 (stud. služba), IBAN: HR4223600001101845215,
www.apuri.hr.
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci izvode se sveučilišni diplomski studiji iz
umjetničkog područja, u jednogodišnjem i dvogodišnjem trajanju:
- diplomski studij Likovne pedagogije za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra likovne
pedagogije u trajanju od jedne godine (60 ECTS)
- diplomski studij Primijenjena umjetnost za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra
primijenjenih umjetnosti u trajanju od jedne godine (60 ECTS)
- diplomski studij Medijske umjetnosti i prakse za stjecanje akademskog naziva magistar/magistra
medijskih umjetnosti i praksi u tranju od dvije godine (120 ECTS)
I. UVJETI ZA UPIS
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.
Diplomski sveučilišni studij MEDIJSKE UMJETNOSTI I PRAKSE
1. Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih studija
 180 ects bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju
 strani studenti imaju pravo upisa pod uvjetom prethodnog priznavanja stečenog stupnja
obrazovanja i ECTS-a prema važećoj regulativi

II. DODATNE PROVJERE
1. Prijave za dodatne provjere
Prijave za dodatne provjere primat će se u Studentskoj službi Akademije od 1. do 15. rujna 2015. u
radno vrijeme Studentske službe. Prijave upućene poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji do
15. rujna 2015. do 12:00 sati. Naknadno zaprimljene prijave neće se razmatrati.
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Pristupnici prilažu prijavnicu za razredbeni postupak (posebna tiskanica), potvrdu od uplati troškova
razredbenog postupka u iznosu od 330,00 kn (poziv na broj: OIB-09), dokumente o posebnim
uspjesima (rektorova nagrada, dekanova nagrada, strukovne nagrade te potvrdu izabranog liječnika
primarne zdravstvene zaštite o zdravstvenoj sposobnosti za studij).
2. Dodatne provjere za studije LIKOVNA PEDAGOGIJA i studij PRIMIJENJENE UMJETNOSTI
Na dodatnim provjerama vrednuje se:
1. Prosjek ocjena s preddiplomskog studija
2. Mapa radova (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.)
3. Intervju (vezan uz radove u mapi)
4. Posebni uspjesi (rektorova nagrada, dekanova nagrada, strukovne nagrade)
Razredbeni prag iznosi 600 bodova (bodovi stečeni prosjekom ocjena i posebnim uspjesima ne ulaze
u izračun razredbenog praga).

3. Razredbeni postupak za studij MEDIJSKE UMJETNOSTI I PRAKSE
Specifični uvjeti prijave za upis na program sadrže:
1. Životopis
2. Portofolio
3. Pismo namjere (koje izražava osobnu motivaciju, predloženi MA/diplomski projekt i/ili opis
naročitog interesa i iskustva u određenom području ili temi)
Razredbeni prag iznosi 200 bodova.
4. Termini održavanja dodatnih provjera
Dodatne provjere za sve gore navedene studijske programe održat će se 16. i 17. rujna 2015. Svi
pristupnici dužni su pristupiti dodatnim provjerama prema rasporedu koji će biti objavljen na
oglasnoj ploči Akademije.

III. UPISI
Rang lista pristupnika biti će objavljena na web stranici www.studij.hr i na oglasnoj ploči Akademije
23. rujna 2015. godine.
Upisi će se obavljati u subotu 26. rujna 2015. od 9:00 do 12:00 sati u Studentskoj službi.
Dokumenti potrebni za upis
- domovnica
- rodni list
- diploma ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju
- preslika osobne iskaznice
- dvije fotografije, jedna veličine 4x6 cm i drugu veličine 3,5x4 cm
Troškovi upisa, osiguranja i troškovi materijala uplaćuju se na žiro-račun Akademije
HR4223600001101845215 pozivom na broj:
1. troškovi upisa: 330,00 kn (poziv na broj:OIB-01)
2. osiguranje studenta: 20,00 kn (poziv na broj:OIB-03)
3. materijalni troškovi : 500,00 kn (poziv na broj:OIB-04).
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IV. OBAVIJESTI
1. Strani studenti dužni su položiti hrvatski jezik do završetka diplomskog studija.
2. Cijena studija za kandidate strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) iznosi 9.240,00 kn.
3. Detaljnije informacije o upisima na studije mogu se dobiti u Studentskoj službi Akademije, tel:
051/228-886 i na mrežnoj stranici Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci
(www.apuri.hr)

EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4, tel. 051/355-111,
355-172;355-173;355-113; 355-112 faks: 051/675-750, žiro-račun: IBAN: HR8623600001101586015,
Poziv na broj - OIB kandidata, www.efri.hr.
I. UVJETI ZA UPIS
Za upis na studij mogu se prijaviti kandidati:
- sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije
- s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za
upis na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).
II. PRIJAVE
Prijave se vrše od 1. srpnja do 25. rujna 2015. na stranici https://diplomski.studij.hr/login.
III. UPISI NA STUDIJE
Upisi će se vršiti od 2. do 5. listopada 2015.
Detaljan raspored upisa po smjerovima bit će dostupan na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama
Ekonomskog fakulteta (www.efri.hr), nakon objave rang-liste.
Dokumenti za upis
Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće:
- matični list (podiže se na šalteru informacija),
- potvrdu o prebivalištu (za redovite studente),
- fotografiju veličine 4 x 6 cm,
- potvrdu o uplaćenim troškovima upisa (za upis na redovite i izvanredne studije),
- potvrdu o uplaćenoj participaciji u troškovima studija (školarini) za redoviti diplomski studij,
Poslovna ekonomija, smjer Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za sve izvanredne studije.

IV. UPISNINE I ŠKOLARINE
Svrha uplate
UPISNINA + osiguranje
(uplaćuju svi izvanredni i redoviti studenti)

Iznos
350,00 kn

ŠKOLARINA za izvanredni studij

5.500,00 kn

ŠKOLARINA za Međunarodno poslovanje na
engleskom jeziku

8.000,00 kn

Podaci za uplatu upisnina i školarina:
Ekonomski fakultet u Rijeci, Ulica Ivana Filipovića 4, 51000 Rijeka
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IBAN: HR8623600001101586015 (Zagrebačka banka d.d. Zagreb)
Poziv na broj: OIB pristupnika
V. OBAVIJESTI
Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Referadi Ekonomskog fakulteta za preddiplomske i diplomske
studije (tel. 355-172, 355-173, 355-113, 355- 112) i 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, 294-203; 294-204; faks: 051/294-226, IBAN:
HR1323600001101496052, www.fthm.uniri.hr.
Na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu izvode se 4 diplomska sveučilišna studija:
Marketing u turizmu, Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu, Održivi razvoj turizma.
I. UVJETI ZA UPIS
1. Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij imaju hrvatski državljani ili strani
državljani koji su završili preddiplomski sveučilišni studij sa 240 ECTS bodova iz područja društvenih
znanosti, znanstvenog polja ekonomije kao i osobe koje su završile Program za stjecanje
nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (Razlikovni
program) na FMTU.
2. Krajnji rokovi prijava
12. rujna 2015. - zadnji dan prijava u NISpDS za kandidate koji su završili Program za stjecanje
nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne studije (Razlikovni
program) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.
II. UPISI
Upisi na studije vršit će se 25. rujna 2015. na Fakultetu u Opatiji, Naselje Ika, Primorska 42, prema
rasporedu koji će biti objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.fthm.uniri.hr).
Dokumenti potrebni za upis:
1. Izvornik (original) rodnog lista ili elektronički zapis državnih matica koji je izdan putem servisa eGrađani
2. Dokument iz kojeg je vidljiv Osobni identifikacijski broj (OIB) kojeg izdaje Porezna uprava
Ministarstva financija R. Hrvatske.
3. Domovnica (kopija uz predočenje originala) i preslika osobne iskaznice. (Hrvati koji nisu državljani
RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti, strani studenti prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod
javnog bilježnika)
4. Dvije fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm
5. Priznanica o uplati participacije u troškovima studija (školarine) za studente koji se upisuju
u«izvanredni student» ili «stranac».
6. Priznanica o uplati troškova upisa
Uplata upisnina i participacija u troškovima studija (školarina) vrši se na žiro-račun
HR1323600001101496052, pozivom na broj: troškovi upisa 6693 – OIB studenta, školarina 29205 –
OIB studenta.
III. OBAVIJESTI
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Studenti - strani državljani dužni su do kraja studija kojeg su upisali, a koji se ne izvodi na engleskom
jeziku, dostaviti Službi za studentske poslove Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz
hrvatskog jezika B2 razine.
Studenti stranci (državljani zemalja koje nisu članice EU) koji će studirati u statusu redovitih
studenata na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, plaćaju participaciju u troškovima
studija (školarinu) u iznosu od 16.500,00 kn.
Na diplomski sveučilišni studij ne može se prijaviti kandidat sa stručnog studija ukoliko nije završio
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomske sveučilišne
studije (Razlikovni program) na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, 51000 Rijeka, Viktora cara Emina 5; tel. 051/554-923; faks:
051/554-950; www.fzsri.uniri.hr.
IBAN Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci: HR4023600001102361000, model plaćanja HR67;
Poziv na broj kod uplate školarina ovisi o studijskom programu kojeg student upisuje: Diplomski
sveučilišni studij Fizioterapija OIB pristupnika – 18, Diplomski sveučilišni studij – Menadžment u
sestrinstvu OIB pristupnika – 22; Diplomski sveučilišni studij – Promicanje i zaštita mentalnog
zdravlja OIB pristupnika – 19.
Poziv na broj kod uplate upisnine OIB pristupnika – šifra studija, model plaćanja HR99.
A) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
I. UVJETI ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
- završen istovrsni preddiplomski stručni studij
II. DODATNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali
se dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 12. rujna 2015.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- Dekanova nagrada,
- Rektorova nagrada,
- ukupni radni staž na radnom mjestu fizioterapeuta (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje),
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje), radovi objavljeni u znanstvenom ili
stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima (naslovnica i rad).

B) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU
I. UVJETI UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU
- završen istovrsni preddiplomski stručni studij,
- radno iskustvo na mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara (minimalno 5 godina),
- potvrda o zaposlenju na radnom mjestu medicinske sestre/medicinskog tehničara.
II. DODATNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali
se dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 12. rujna 2015.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- radno iskustvo na rukovodećem mjestu glavna sestra/tehničar zavoda, klinike, kliničkog zavoda,
bolnice, ili ekvivalentno u drugim zdravstvenim ustanovama (uz potvrdu ravnatelja ustanove),
- ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara (potvrda Hrvatskog zavoda za
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mirovinsko osiguranje),
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje),
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad).

C) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA
I. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ PROMICANJE I ZAŠTITIA MENTALNOG ZDRAVLJA
- završen istovrsni preddiplomski stručni studij
II. DODATNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali
se dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 12. rujna 2015.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara (potvrda Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje),
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje),
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad).
III. UPISI
Upisi na sve diplomske studije Fakulteta zdravstvenih studija vršit će se od 2. listopada 2015. do 7.
listopada 2015. (od 9:00-13:00 sati)
Dokumenti za upis
- fotokopija osobne iskaznice, potvrda o osobnom identifikacijskom broju (OIB)
- dvije fotografije (4 x 6 cm)
- original uplatnica o uplati troškova upisnine i participacije troškova studiranja (primjerci uplatnica
nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta)

FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Sveučilišna avenija 4, tel. 051/265-880,
051/265-881, 051/265-882, 051/265-883, 051/216-611, faks:051/216-099,
IBAN: HR9123600001101536455, www.ffri.hr, OIB:70505505759.
I. UVJETI ZA UPIS
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, opći kroatistički i
knjižničarski 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.
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 engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen
preddiplomski ili dodiplomski studij engleskoga jezika i književnosti.
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Za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen
preddiplomski ili dodiplomski studij njemačkoga jezika i književnosti uz uvjet da je ostvaren prosjek
ocjena 3,50 iz stručnih predmeta područja njemačkoga jezika i književnosti.
Za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer završen preddiplomski ili dodiplomski studij talijanskoga 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) – nastavnički i 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 kroatistički smjer i
smjer knjižničarstvo- 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;
- 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 talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer - 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:
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- preddiplomski ili dodiplomski studij arheologije, povijesti, arhitekture i urbanizma, teologije,
likovne pedagogije te likovne kulture.
II. RAZLIKOVNI ISPITI za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih neistovrsnih studija
Za kandidate svih studija (osim za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) –
nastavnički smjer, za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) - nastavnički
smjer te za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći
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 ranglistu 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; za diplomski studij
talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer – kao uvjet za ulazak na
rang-listu provjerava se znanje talijanskoga jezika na razini C1. 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. Na dvopredmetne
diplomske studije NE mogu se upisati pristupnici koji zadovolje uvjete samo na jednome od dva
studija slobodne 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.

III. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
- za pristupnike iz točke a) koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski ili dodiplomski
sveučilišni studij prijave se obavljaju kako je opisano u općem dijelu natječaja. Krajnji rok prijava je
30. rujna 2015.
- za pristupnike iz točke b) koji su završili neistovrsni preddiplomski ili dodiplomske studije zamolbe
za pristup razredbenom ispitu primaju se sedam (7) radnih dana od dana raspisivanja Natječaja u
Općoj 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
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dvopredmetne diplomske studije NE mogu se prijaviti pristupnici koji zadovoljavaju uvjete samo na
jednome od dva studija slobodne kombinacije.
Uz prijavu/zamolbu iz točke b) obvezno Fakultetu treba priložiti sljedeće dokumente:
- potvrdu/diplomu o završenom preddiplomskom/dodiplomskom studiju,
- ovjeren prijepis ocjena,
- plan i program završenog preddiplomskog/dodiplomskog studija.
IV. UPISI
Upis u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u petak 2. listopada 2015. godine od 10:00 do
14:00 sati (mjesto će biti naknadno objavljeno na oglasnoj ploči Studentske službe i na internetskoj
stranici Fakulteta).
Dokumenti potrebni pri upisu
 domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen),
Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,
 rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen),
strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države,
 jedna osobna fotografija,
 originalna priznanica o uplati troškova upisnine i participacije ako student participira u
troškovima studiranja:
o pristupnik uplaćuje na žiroračun Fakulteta iznos od 330,00kn s naznakom “Upisnina
za ak. god. 2015/2016.“ ,
o pristupnik koji se upisuje uz participiranje u troškovima studiranja uplaćuje na
žiroračun Fakulteta 5.500,00kn + 330,00kn s naznakom “Upisnina i participacija u
troškovima školarine za ak. god. 2015./2016.“
U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:
IBAN: HR9123600001101536455
Poziv na broj odobrenja: OIB pristupnika – 18
Opis plaćanja: Naknada za upis u 1. godinu (navesti studij)
V. OBAVIJESTI
Obavijesti o priznavanju/polaganju hrvatskoga jezika za kandidate koji nisu završili prethodne razine
studija ili srednju školu u Hrvatskoj bit će dostupne na internetskim stranicama Fakulteta.

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3, tel. 051/265909, 051/265-910, 051/265-911 (Služba za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost
i
međunarodnu
suradnju),
faks:
051/265-998,
IBAN:
HR2923600001101407882,
www.gradri.uniri.hr
I. PRIJAVE
Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
- kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od
građevinskih fakulteta u RH;
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-

-

-

kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva u inozemstvu (s ukupno
180 ECTS bodova) uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim
propisima;
kandidati koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS
bodova) uz obvezno polaganje ispita iz razlikovnih predmeta do najviše 30 ECTS bodova
(razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis na studij, vidi pod. toč. II.2.);
kandidati koji su završili stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i razlikovnu
godinu na nekom od građevinskih fakulteta u RH.

II. UVJETI ZA UPIS
Svi kandidati obvezni su izvršiti prijavu u sustav NISpDS sukladno Kalendaru (vidi u OPĆEM DIJELU
NATJEČAJA).
1. Kandidati koji su završili stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECRS bodova) moraju imati
završenu i razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj o čemu
prilažu potvrdu odgovarajućeg građevinskog fakulteta te je dostavljaju Središnjem prijavnom
uredu najkasnije do 12. rujna 2015.;
2. Kandidati koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS
bodova) obvezni su položiti razlikovne ispite do najviše 30 ECTS bodova.
Kandidati predaju molbu Povjerenstvu Fakulteta za upis na diplomski sveučilišni studij
Građevinarstvo za utvrđivanje razlikovnih predmeta u razdoblju od 1. srpnja do najkasnije 17.
srpnja 2015.
Uz molbu su obvezni priložiti potvrdu visokog učilišta o završenom studiju s popisom položenih
predmeta i ECTS bodova te studijski program.
Ispite iz razlikovnih predmeta koje utvrdi Povjerenstvo kandidati su obvezni položiti u
definiranim terminima, a najkasnije do 18. rujna 2015. Termini ispita bit će objavljeni početkom
mjeseca rujna na mrežnim stranicama Fakulteta.
III. UPISI
Smjerovi/moduli
Studenti se upisuju u statusu redovitog studenta na sljedeće smjerove*:
- GEOTEHNIKA
- HIDROTEHNIKA
- INŽENJERSKO MODELIRANJE GRAĐEVINA
- KONSTRUKCIJE
- URBANO INŽENJERSTVO
* Najmanji broj studenata za organiziranje nastave određenog smjera/modula je 10, a najveći broj
studenata na određenom smjeru/modulu je 20, osim na smjeru konstrukcije gdje iznosi 25
studenata.
Rokovi upisa
Upisi će se vršiti 2. listopada 2015. u vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim stranicama
Fakulteta.
Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada 2015. objavit će se nova rang-lista, a upis
kandidata ispod crte izvršit će se 6. listopada 2015. u vrijeme koje će biti objavljeno na mrežnim
stranicama Fakulteta.
Upisi će se vršiti u Službi za studentske poslove, znanstveno istraživačku djelatnost i međunarodnu
suradnju na adresi Fakulteta.
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Dokumenti za upis na studij
Pri upisu, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu
suradnju potrebno je donijeti:
- jednu fotografiju dimenzije 3x4 cm,
- presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid),
- odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi),
- dokaz o uplati 370,00 kn u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata,
- dokaz o uplati participacije u troškovima studija (vidi točku VI. Općeg dijela Natječaja
„Participacija u troškovima studija“).
Uplata troškova upisa i participacije u troškovima studija (školarina)
Trošak upisa studija u iznosu od 370,00 kn (uključuje i osiguranje studenata) te participacija u
troškovima studija (vidi točku VI. Općeg dijela Natječaja „Participacija u troškovima studija“) uplaćuje
se na žiro-račun Fakulteta IBAN:HR2923600001101407882, pri čemu u rubrici „poziv na broj“ treba
upisati: 01-110-JMBAG, a rubrici „u svrhu“ treba upisati trošak upisa i osiguranja studenta ili
participacija u troškovima studija.
IV. OBAVIJESTI
Cijena studija za strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) iznosi 7.370,00 kn.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i
međunarodnu suradnju Fakulteta, na telefon: 051/256-909, 265-910 i 265-911 te na mrežnim
stranicama Fakulteta (poveznica: http://www.gradri.uniri.hr/hr/student-info/upisi.html).

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Braće Branchetta 20; tel. 051/651-111
(centrala),
051/554-900
(Služba
za
studentske
poslove);
faks:
051/675-806;
http://www.medri.uniri.hr; IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model
plaćanja HR67; Poziv na broj kod uplate školarine za Diplomski sveučilišni studij Sanitarno
inženjerstvo OIB kandidata-25; Poziv na br. kod uplate upisnina: OIB kandidata-18.
I. PREDUVJETI ZA PRIJAVU ZA UPIS NA STUDIJ
Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom preddiplomskom sveučilišnom/stručnom studiju
sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 ECTS bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici
sanitarnog inženjerstva)
II. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
A) kandidati koji su završili Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci imaju pravo prednosti kod upisa na diplomski
studij (kriterij vrednovanja: 50%), a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na
preddiplomskom studiju (kriterij vrednovanja prosjeka ocjena: 50%)
B) kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog inženjerstva
izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od programa
Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta
u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku
ocjena na preddiplomskom studiju (kriterij vrednovanja prosjeka ocjena: 50%). Ovisno o
razlikama u studijskom programu odredit će se potreba upisivanja Programa cjeloživotnog
obrazovanja*.
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C) kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog inženjerstva, a
čiji program se ne razlikuje više od 30% od programa Preddiplomskog sveučilišnog studija
Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na
diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom
studiju (kriterij vrednovanja prosjeka ocjena: 50%). Svi kandidati imaju obvezu upisivanja
Programa cjeloživotnog obrazovanja*.
*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog obrazovanja
(30 ECTS bodova), dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti razlikovne ispite iz
Programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija. Participacija u troškovima Programa
cjeloživotnog obrazovanja iznosi 1000,00 kn.
KRAJNJI ROKOVI PRIJAVA
Prijave za upis na diplomski studij Medicinskog fakulteta u Rijeci započinju 1. srpnja 2015., a zadnji
datum za prijavu je 30. rujna 2015. u 18.00.
DODATNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU (kandidati ih dostavljaju izravno visokom učilištu)
Samo kandidati koji su završili preddiplomski studij Sanitarno inženjerstvo izvan Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Rijeci, dužni su najkasnije do 12. rujna 2015. poslati:
a) detaljan studijski program završenog preddiplomskog studija (obvezno treba biti ovjeren
od strane odgovorne osobe učilišta koje je izdalo svjedodžbu završenog preddiplomskog studija)
b) ispunjeni obrazac za prijavu upisa u I. godinu Diplomskog sveučilišnog studija Sanitarno
inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2015./2016. godini (obrazac se može
naći na mrežnim stranicama Fakulteta pod “UPISI”).
Naknadno dostavljena dokumentacija neće se zaprimati.
Dokumente treba preporučenom pošiljkom poslati na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u
Rijeci, Služba za studentske poslove – (uz naznaku: za Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo), Braće
Branchetta 20, 51000 Rijeka, Hrvatska.
III. UPISI
UPISI kandidata koji su na konačnim rang listama ostvarili pravo upisa odvijat će se 2. i 5. listopada
2015. godine od 9:00 do 13:00 sati.
Dokumenti za upis
1. Dvije fotografije veličine 4 x 6 cm
2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
3. Priznanicu o uplati participacije u troškovima studija (školarine) za studente koji se upisuju u
statusu „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Medicinskog fakulteta u
Rijeci. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
4. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn koji ne obuhvaća osiguranje
studenta (iznos uplaćen na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci)
5. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidati moraju priložiti:
 potvrdu o prebivalištu za studente 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
6. 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).
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IV. DODATNE OBAVIJESTI
1. Obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika za strance:
Studenti strani državljani dužni su do upisa u 2. godinu studija dostaviti Službi za studentske poslove
Medicinskog fakulteta u Rijeci potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine
kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).
2. Cijena studija za strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) je 27.720,00 kn.

POMORSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Studentska 2, tel: 051/338-411 (int. 148,
149 ili 154), IBAN: HR2023600001101408432, http://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 2015./2016. 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
I. UVJETI ZA UPIS
Diplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije - Završen istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij Brodostrojarstvo, 180 ECTS bodova
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije - Završen ne-istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i
transport, Strojarstvo i Brodogradnja), 180 ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio
neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine
studija položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi odgovarajući Zavod
Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Diplomski sveučilišni studij ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije - Završen istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu, 180 ECTS bodova
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije - Završen ne-istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i
transport i Elektrotehnika), 180 ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni
preddiplomski sveučilišni studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija
položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog
fakulteta u Rijeci.
Diplomski sveučilišni studij LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije - Završen istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 180 ECTS bodova
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Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije - Završen ne-istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i
transport te područja Društvene znanosti polja Ekonomija), 180 ECTS bodova. Kandidat koji je
prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je
tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi
odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Diplomski sveučilišni studij NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije - Završen istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa, 180 ECTS bodova
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije - Završen ne-istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i
transport), 180 ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni
studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u
visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Diplomski sveučilišni studij TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije - Završen istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij Tehnologija i organizacija prometa, 180 ECTS bodova
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije - Završen ne-istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i
transport), 180 ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni
studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u
visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.
Za plasiranje na rang-listi sveučilišnih diplomskih studija Pomorskog fakulteta u Rijeci vrednuje se
prosjek ocjena na sveučilišnom preddiplomskom studiju (3 decimalna mjesta).
Napomena: prednost pri formiranju rang liste pristupnika ima osoba koja je završila istovrsni
sveučilišni preddiplomski studij.
POPIS ISTOVRSNIH PREDDIPLOMSKIH STUDIJA MOŽE SE VIDJETI U OPISU SVAKOG POJEDINOG
STUDIJSKOG PROGRAMA, na www.studij.hr.
II. UPISI
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem
utvrđene rang liste u NISpDS sustavu. Upisi će se održati 2. listopada 2015. u Studentskoj službi
Fakulteta, soba 305, od 9:00 do 13:00 sati. Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom
roku nije izvršio upis, gubi to pravo.
Dokumenti potrebni za upis:
- 1 fotografija (veličine 4x6 cm)
- preslika osobne iskaznice
- Upisnina i osiguranje studenta u iznosu od 370,00 kn uplaćuje se na IBAN Pomorskog fakulteta u
Rijeci: HR2023600001101408432, poziv na broj: 66151-OIB studenta.
- Priznanica o uplati participacije u troškovima studija (školarine) za studente koji se upisuju u
statusu izvanrednog studenta. Cijeli iznos participacije (školarine) – 7.370,00 kn, uplaćuje se na
IBAN Pomorskog fakulteta u Rijeci: HR2023600001101408432, poziv na broj: 66152-OIB studenta.
- Priznanica o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu redovitog
studenta, a već su prije koristili pravo studiranja na nekom od visokih učilišta RH na diplomskom
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studiju u statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenjaju studij i ponovno upisuju 1.
godinu redovitog diplomskog studija obvezni su platiti puni iznos participacije – 7.370,00 kn. Iznos
participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Pomorskog fakulteta u Rijeci:
HR2023600001101408432, poziv na broj: 66152-OIB studenta.
III. OBAVIJESTI
Upute i obavijesti objavljene su na oglasnim pločama Fakulteta.
Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici
mogu dobiti na mrežnim stranicama www.studij.hr, i mrežnim stranicama Fakulteta: www.pfri.hr ili
Studentskoj službi Fakulteta. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju
pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i web stranicama Fakulteta.
Studenti - strani državljani dužni su pri upisu u 2. godinu studija dostaviti Studentskoj službi
Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).
Participacija u troškovima studija za strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) iznosi
22.110,00 kn.

TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/651-444, faks:
051/675-818, OIB:46319717480; IBAN: HR6024020061100110092, www.riteh.uniri.hr

I. UVJETI ZA UPIS
A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju
B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili neistovrsne preddiplomske
sveučilišne studije
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom neistovrsnom studiju,
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij.
C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na stručnom studiju,
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij.
II. UPISI
Upisi na temelju rang- lista održat će se od 23. do 25. rujna 2015. od 9:00 do 13:00 sati.
Prilikom upisa potrebno je donijeti sljedeće dokumente:
a) Rodni list
b) Presliku domovnice
c) Jednu fotografiju veličine 4x6cm
d) Dokaz o uplaćenoj upisnini u iznosu od 360,00 kn (upisnina + osiguranje). Uplata se vrši na
račun Tehničkog fakulteta: IBAN HR6024020061100110092, poziv na broj 652646-OIB
kandidata.
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III. OBAVIJESTI
Detaljnije obavijesti o studijima, prijavama i upisu mogu se dobiti u Službi studentske evidencije na
Tehničkom fakultetu, tel. 051/651-588 (za studij brodogradnje), 651-593 (za studije elektrotehnike i
računarstva) te 051/651-415 (za studij strojarstva).

UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Sveučilišna avenija 6, tel. 051/265-884;
IBAN: HR8223600001101913656; www.ufri.uniri.hr.

I. UVJETI ZA UPIS
Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje
imaju:
A) Pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij iste vrste, kojim se stječe najmanje 180
ECTS bodova.
B) Pristupnici koji su završili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij, kojim se stječe najmanje
180 ECTS bodova. Neistovrsnim se smatraju studijski programi iz područja društvenih znanosti polja
pedagogije, psihologije, edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, sociologije, kineziologije i
interdisciplinarnih društvenih znanosti.
C) Pristupnici koji su završili stručni studij Predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS
bodova ili koji su završili stručni studij koji je izjednačenim s takvim studijem i koji su dodatno završili
razlikovni program primjerene nadoknade kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij.
Dokumentacija o ostvarenim preduvjetima za upis na studij dostavlja se izravno Središnjem
prijavnom uredu.
II. DODATNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU
Pristupnici koji imaju ostvarena posebna postignuća trebaju najkasnije do 15. rujna 2015., izravno
Studentskom uredu Učiteljskog fakulteta dostaviti ispravu o ostvarenom postignuću:








položajnog zvanja savjetnika ili mentora
autorstva priručnika ili drugih stručnih knjiga vezanih za odgojno-obrazovni rad
mentorstva studentima ili pripravnicima
sudjelovanja u izradbi plana i programa odgoja i naobrazbe za potrebe razvoja hrvatskog
sustava odgoja i obrazovanja ili u provedbi istraživanja
objavljenim radovima
predavanju na stručnom skupu
redovitom stručnom usavršavanju

III. UPISI
Upis na studij na temelju objavljene konačne rang liste pristupnika obavit će se 2. listopada 2015.
godine od 9:00 do 11:00 sati. 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 na studij na temelju objavljene nove rang liste kandidata
ispod crte obavit će se 6. listopada 2015. od 9:00 do 11:00 sati.
Dokumenti za upis
Prilikom upisa obvezno se prilažu:
- dokaz o uplati troškova upisa na studij (upisnina)
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dokaz o uplati participacije u troškovima studija (školarina) prema broju upisanih ECTS
bodova (izvanredni student obvezan je upisati najmanje 15 ECTS bodova u I. i II. semestru
studija)
- preslika osobne iskaznice
- jedna fotografija 3x4 cm.
Upisnina i participacija u troškovima studija uplaćuju se na IBAN Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Kao
svrha doznake upisuje se „upisnina“, odnosno „participacija“ za ak. god. 2015./2016." U rubrici
"model" treba upisati 00, u rubrici "poziv na broj" treba upisati: OIB-300.
-

IV. OBAVIJESTI
Studenti strani državljani dužni su do isteka prve godine studija dostaviti Studentskom uredu
Učiteljskog fakulteta potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine.
Dodatne obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti u Studentskom uredu i na mrežnim stranicama
Fakulteta.

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, tel.:
051/584-550, faks: 051/584-599, IBAN: HR9823600001400486934; OIB:64218323816;
www.biotech.uniri.hr.
I. UVJETI ZA UPIS
Uvjeti za upis na diplomske sveučilišne studije Odjela za biotehnologiju: Istraživanje i razvoj lijekova,
Biotehnologija u medicini te Medicinska kemija dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr
odabirom izbornika Prijave na diplomske studije/Studijski programi/Pretraga studijskih programa.
II. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU
Upisi na studije vršit će se: 2. listopada 2015. od 10:00 do 14:00 sati* u Studentskoj službi Odjela
za biotehnologiju (zgrada Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, soba G-030).
*Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada objavit će se nova rang-lista, a upisivanje
kandidata ispod crte 6. listopada od 10:00 do 14:00 sati.
Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
 jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm,
 presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata,
 dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju
(školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za biotehnologiju, poziv na broj: OIB-1,
 dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za
biotehnologiju, poziv na broj: OIB-2,
 presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu
završili preddiplomski studij na Odjelu za biotehnologiju (nije potrebno ovjeriti),
 U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:




Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se
studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta
(priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u
kojoj je sjedište visokog učilišta.
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III. OBAVIJESTI
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Odjela: www.biotech.uniri.hr.

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584-600, faks:
051/584-649, IBAN: HR0823600001400485159, OIB:64218323816; www.phy.uniri.hr.
I. UVJETI ZA UPIS
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija
180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom studiju,
završen preddiplomski sveučilišni studij Fizika s odgovarajućim modulom i to: za diplomski studij
Fizika i matematika (nastavnički smjer) - završen preddiplomski studij Fizika s matematičkim
modulom; za diplomski studij Fizika i informatika (nastavnički smjer) – završen preddiplomski studij
Fizika s informatičkim modulom; za diplomski studij Fizika i filozofija (nastavnički smjer) - završen
preddiplomski studij Fizika s modulom filozofije; za diplomski studij Fizika – završen preddiplomski
studij Fizika s modulom Fizika ili Znanost o okolišu.
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija
180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom neistovrsnom
studiju, završen preddiplomski studij Fizika, Biologija, Kemija, Matematika, Informatika 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.
II. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA FIZIKU
Upisi na studije vršit će se: 2. listopada 2015. od 10:00 do 14:00 sati* u Studentskoj službi Odjela
za fiziku (zgrada Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3, soba G-030).
*Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada objavit će se nova rang-lista, a upisivanje
kandidata ispod crte 6. listopada od 10:00 do 14:00 sati.
Dokumenti potrebni za upis na studij:
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
 jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm,
 presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata,
 dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju
(školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za fiziku, poziv na broj: OIB-1,
 dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za
fiziku, poziv na broj: OIB-2,
 presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu
završili preddiplomski studij na Odjelu za fiziku (nije potrebno ovjeriti),
 U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:




Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se
studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta
(priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u
kojoj je sjedište visokog učilišta.
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III. OBAVIJESTI
Participacija u troškovima studija za strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) iznosi
11.400,00 kn.
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Odjela: www.phy.uniri.hr .

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA INFORMATIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584700, faks: 051/584-749, IBAN: HR0423600001400485134, OIB:64218323816; www.inf.uniri.hr.
I. UVJETI ZA UPIS
Uvjeti za upis na diplomske sveučilišne studijske programe Odjela za informatiku: Informatika
(nastavnički smjer), Informatika (modul Informacijski i komunikacijski sustavi i modul Poslovna
informatika), Informatika (nastavnički smjer u kombinaciji sa studijima Filozofskog fakulteta)
dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske
studije/Studijski programi/Pretraga studijskih programa.
Dvopredmetni diplomski studij Informatika u slobodnoj kombinaciji izvodi se sa studijima
Filozofskoga fakulteta u Rijeci (vidi OPĆI DIO NATJEČAJA - tablica s brojem upisnih mjesta).
Za upis na dvopredmetni studij Informatika u slobodnoj kombinaciji sa studijima Filozofskog
fakulteta kandidat mora ostvariti pravo upisa na oba studija. Uvjeti upisa za dvopredmetni studij
Informatika u slobodnoj kombinaciji istovjetni su uvjetima za jednopredmetni studija Informatika.
Uvjeti upisa na drugi studij slobodne kombinacije navedeni su o POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA pod
Filozofskim fakultetom i dostupni su na mrežnim stranicama www.studij.hr.
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija
180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom studiju.
Popis istovrsnih studija dostupan je na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na
studijske programe/Studijski programi/Odabir studijskih programa.
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija
180 ECTS bodova ostvarenih na srodnom preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju
(preddiplomski sveučilišni studij matematike, fizike, politehnike i ostali preddiplomski sveučilišni
studiji iz područja prirodnih znanosti; preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike, strojarstva,
brodogradnje, elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i srodni preddiplomski sveučilišni
studiji iz područja društvenih ili tehničkih znanosti; sveučilišni stručni studij elektrotehnike,
strojarstva, brodogradnje i ostali srodni sveučilišni stručni studiji iz područja društvenih ili tehničkih
znanosti) i 39 ECTS bodova ostvarenih na Razlikovnom programu za upis diplomskog studija
Informatike dostupnom na poveznici: http://www.inf.uniri.hr/hr/cjelozivotno-obrazovanje.html.
Pristupnici ulaze izravno na rang-listu prema prosjeku ocjena postignutom na preddiplomskom
studiju.
II. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA INFORMATIKU
Upisi u prvu godinu jednopredmetnog diplomskog studija obavljat će se 5. listopada 2015. od 10:00
do 14:00 sati* u Studentskoj službi Odjela za informatiku (zgrada Građevinskog fakulteta, Radmile
Matejčić 3, soba G-030).
*Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada objavit će se nova rang-lista, a upisivanje
kandidata ispod crte 6. listopada od 10:00 do 14:00 sati.
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Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa, u Studentsku službu potrebno je donijeti:
 jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm
 presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
 dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju
(školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za informatiku, poziv na broj: OIB-1
 dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za
informatiku, poziv na broj: OIB-2
 presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu
završili preddiplomski studij na Odjelu za informatiku (nije potrebno ovjeriti)
 U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:




Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se
studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta
(priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u
kojoj je sjedište visokog učilišta.

III. OBAVIJESTI
Studenti - strani državljani dužni su do kraja studija - izdavanja diplome, Studentskoj službi Odjela za
informatiku potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno će se objaviti na oglasnoj
ploči Odjela za informatiku i mrežnoj stranici: www.inf.uniri.hr.
Informacije u vezi upisa i razredbenog postupka kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi Odjela za
informatiku, a ostale informacije putem elektroničke adrese ured@inf.uniri.hr i na telefon (051)
584-700.

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA MATEMATIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, 051/584-650,
faks: 051/584-699, IBAN: HR7923600001400485142, OIB:64218323816; www. math.uniri.hr.
I. UVJETI ZA UPIS
Uvjeti upis na diplomske sveučilišne studije Odjela za matematiku: Matematika (nastavnički smjer),
Matematika i informatika (nastavnički smjer) te Diskretna matematika i primjene dostupni su na
mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske studije/Studijski
programi/Pretraga studijskih programa.
Prijavu za upis na diplomske sveučilišne studije Odjela za matematiku mogu prijaviti kandidati koji su
završili preddiplomski sveučilišni studij i pritom stekli minimalno 135 ECTS bodova iz matematičkih
kolegija kao i kandidati koji su stekli minimalno 120 ECTS bodova iz matematičkih kolegija pod
uvjetom da polože provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Odjel za matematiku. Naknada za
provjeru znanja iznosi 150,00 kn. Sve informacije u vezi dodatne provjere znanja dostupne su na
mrežnoj stranici Odjela (poveznica: http://www.math.uniri.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomskestudije.html).
II. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA MATEMATIKU:
Upisi na studije vršit će se:
u I. roku: 25. rujna 2015. od 10:00 do 14:00 sati
u II. roku: 5. listopada 2015. od 10:00 do 14:00 sati*
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u Studentskoj službi Odjela za matematiku (zgrada Građevinskog fakulteta, Radmile Matejčić 3,
soba G-030).
* Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada objavit će se nova rang-lista, a upisivanje
kandidata ispod crte 6. listopada od 10:00 do 14:00 sati.
Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
 jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm,
 presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata,
 dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju
(školarinu) uplaćenu na IBAN Odjela za matematiku, poziv na broj: OIB-1,
 dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za
matematiku, poziv na broj: OIB-2,
 presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu
završili preddiplomski studij na Odjelu za matematiku (nije potrebno ovjeriti)
 U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:




Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se
studentu priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta
(priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),
Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u
kojoj je sjedište visokog učilišta.

III. OBAVIJESTI
Obavijesti u vezi upisa na diplomske studije Odjela za matematiku dostupne su na mrežnoj stranici
Odjela (poveznica: http://www.math.uniri.hr/hr/upisi/upisi-na-diplomske-studije.html)

SVEUČILIŠTE U RIJECI - diplomski sveučilišni studij POLITEHNIKA I INFORMATIKA (nastavnički
smjer), tel.: 051 265 - 881, 265-723; IBAN:HR8023600001101322186; OIB:64218323816;
www.uniri.hr

I. UVJETI ZA UPIS
Uvjeti upis na diplomski sveučilišni studij POLITEHNIKA I INFORMATIKA (nastavnički smjer) dostupni
su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske studije/Studijski
programi/Pretraga studijskih programa.
II. UPISI
Upis u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u petak 2. listopada 2015. godine od 10:00 do
14:00 sati u zgradi Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4. Mjesto upisa bit
će naknadno objavljeno na oglasnoj ploči Studentske službe Filozofskog fakulteta, na mrežnoj
stranici Filozofskog fakulteta (www.ffri.uniri.hr) i mrežnoj stranici Sveučilišta u Rijeci (poveznica
http://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid=
271&lang=hr)
Dokumenti potrebni pri upisu:
 Preslika domovnice (nije potrebno ovjeriti, datum izdavanja domovnice neograničen). Hrvat
koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti.
 Preslika rodnog lista (nije potrebno ovjeriti, datum izdavanja rodnog lista neograničen).
Strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države.
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Jedna osobna fotografija,
Originalna priznanica o uplati troškova upisnine u iznosu od 330,00 kn. Iznos se uplaćuje na
žiro-račun Sveučilišta u Rijeci IBAN:HR8023600001101322186, poziv na broj odobrenja: OIB
– 2 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati-2), pod „opis plaćanja“ obvezno navesti ime i
prezime kandidata - upisnina za studij Politehnika i informatika.
Originalna priznanica o uplati troškova participacije u iznosu od 5.500,00 kn* ako student
participira u troškovima studiranja. Iznos se uplaćuje na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci
IBAN:HR8023600001101322186, poziv na broj odobrenja: OIB –1 (upisati vlastiti OIB kojem
treba dodati -1), pod „opis plaćanja“ obvezno navesti ime i prezime kandidata - školarina
za studij Politehnika i informatika.

III. OBAVIJESTI
Informacije i obavijesti dostupne su na mrežnoj stranici
www.uniri.hr (poveznica:
https://www.uniri.hr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=232&Itemid
=271&lang=hr). Informacije o upisima mogu se dobiti putem elektroničke adrese: eputak@ffri.hr. ili
na tel. br. 265-881.
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