
Informacije o razredbenom postupku za upis na diplomski studij  
i obavijest o upisima 

 
 

1. Diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima traje dvije godine. Njime student stječe 

najmanje 120 ECTS-bodova i akademski naziv magistar/magistra uz naznake struke (na 

znanstvenom smjeru) ili magistar/magistra edukacije uz naznake struke (na nastavničkom 

smjeru. 

Diplomski se studij u pravilu može studirati kao dvopredmetni ili jednopredmetni studij. 

Pri upisu na neke diplomske studije pristupnik bira znanstveni ili nastavnički smjer. 
Nastavnički smjer priprema studenta za zvanje učitelja u osnovnoj školi i nastavnika u 
srednjoj školi. Znanstveni smjer priprema studenta za samostalan istraživački rad u 
odabranoj disciplini. 

2. Studijski programi. Na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 
2019./2020. moguće je upisati sljedeće diplomske sveučilišne studije: 

a) Filozofija: nastavnički smjer 

b) Hrvatski latinitet: nastavnički smjer 

c) Komunikologija: znanstveni smjer 

d) Kroatologija: nastavnički smjer – dvopredmetno, znanstveni smjer –

jednopredmetno 

e) Povijest: nastavnički smjer – dvopredmetno, znanstveni smjer – jednopredmetno 

f) Psihologija: znanstveni smjer 

g) Sociologija: znanstveni ili nastavnički smjer 

Oni se mogu studirati kao: 

• kombinacija dvaju studija (dvopredmetno) između sljedećih: filozofija, hrvatski 

latinitet, kroatologija i povijest; 

• samo jedan studij (jednopredmetno) i to: komunikologija, kroatologija, povijest, 

psihologija i sociologija. 

3. Osoba koja je završila preddiplomski, dodiplomski, diplomski ili integrirani sveučilišni 
ili stručni studij može upisati željeni diplomski studij isključivo u statusu redovitoga 
studenta. 

4.  Prigodom prijave uz obrazac za prijavu diplomskoga studija pristupnik prilaže: 

• domovnicu (prihvaćaju se isprave iz sustava e-građani),  

• pristupnik iz EU prilaže dokaz o državljanstvu države članice EU, 

• rodni list (prihvaćaju se isprave iz sustava e-građani), 

• svjedodžbu, diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom ili 

dodiplomskom studiju društvenih ili humanističkih znanosti, 

• dopunsku ispravu o studiju (ili prijepis ocjena s prosjekom ocjena), 

• student iz država članica EU i student stranac treba priložiti potvrdu o položenoj razini 

B2 poznavanja hrvatskoga jezika, 

• dokaz o uplati troškova razredbenoga postupka (100 kn – uplaćuje se na račun Hrvatskih 

studija Sveučilišta u Zagrebu: IBAN: HR2323400091400021282, poziv na broj: 

pristupnikov OIB, svrha: za troškove razredbenoga postupka). 



 

5. Rangiranje i odabir pristupnika za upis na diplomski sveučilišni studij: 

• filozofije, hrvatskoga latiniteta, kroatologije, povijesti i sociologije obavit će se na 
temelju prosjeka ocjena stečenih tijekom prve razine visokoga obrazovanja, do 
popunjavanja kvote; 

• komunikologije i psihologije provodit će se: (a) na temelju prosjeka ocjena stečenih 
tijekom prve razine visokoga obrazovanja (ponder 70 %), (b) na temelju broja ECTS-
bodova prikupljenih tijekom studija (ponder 5 %) te (c) na temelju duljine trajanja 
prethodno završene razine studija (ponder 25 % na način da 25 postotnih bodova 
stječu oni koji su položili sve u roku). Pristupnici prilikom prijave na diplomski studij 
ispunjavaju obrazac o duljini trajanja studija. 

Za diplomski sveučilišni studij komunikologije i psihologije razredbenomu postupku 
može pristupiti osoba čija je prosječna ocjena tijekom preddiplomskoga studija iznosila 3,50 
i više. U slučaju nepopunjenosti dopušta se upis studenata do popune preostalih slobodnih 
mjesta na pojedinom studiju prema sljedećim mjerilima: prosjek ocjena na prethodnoj razini 
studija, duljina studiranja i broj ostvarenih ECTS-bodova. 

Na temelju navedenih mjerila utvrđuje se rang-lista pristupnika za upis. 

6. Pristupnik koji je prvu razinu visokoga obrazovanja završio u inozemstvu uz prijavu 
treba dostaviti: 

• Plan i program studija, koji je završio, ili završava u tijeku prijave; poveznicu na 
informacijski paket visokoga učilišta na kojem je studirao; presliku indeksa (ako 
postoji), potvrdu o položenim ispitima, potvrdu o završetku prethodnoga studija, 
potvrdu o uplati 200 kn naknade za uspoređivanje nastavnih programa te potvrdu da 
je predan zahtjev za priznavanje razdoblja studija u Ured za akademsko priznavanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija na Sveučilištu u Zagrebu, Trg Republike 
Hrvatske 14, 10000 Zagreb, ili Rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske 
kvalifikacije koje izdaje taj Ured. Navedene isprave treba dostaviti Hrvatskim 
studijima, poštom ili osobno do 2. rujna, a povjerenstva odsjeka Hrvatskih studija će 
do 23. rujna provesti usporedbu i odlučiti postoji li studijski ekvivalent kojim će se 
pristupnik ravnopravno natjecati na razredbenom postupku s ostalim pristupnicima.  

• dokaz o poznavanju latiničnoga pisma i hrvatskoga jezika razine B2. 

 

PRIJAVE NA DIPLOMSKE STUDIJE 

 

A) Prijava jednopredmetnih sveučilišnih diplomskih studija na Hrvatskim studijima 

• Prijave za razredbeni postupak za jednopredmetne diplomske studije i kombinacije 

jednopredmetnoga studija s polovicom dvopredmetnoga studija primaju se u utorak 

24. rujna od 8.00 do 15.00 sati i u srijedu 25. rujna 2019. od 8.00 do 14.00 sati u 

prostorijama Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišni kampus Borongaj, 

Borongajska cesta 83d, Zagreb, dvorana Čakovec, na obrascu koji se može preuzeti na 

mjestu prijave ili na mrežnoj stranici Hrvatskih studija na 

https://www.hrstud.unizg.hr/upisi-diplomski-studij 

 

https://www.hrstud.unizg.hr/upisi-diplomski-studij


B) Prijava dvopredmetnih sveučilišnih studija preko aplikacije Hrvatskih studija 

https://www.hrstud.unizg.hr/upisi-diplomski-studij od ponedjeljka, 23. do srijede, 25. 

rujna 2019. do 23.59  sati. 

1.  Prijava pristupnika koji su završili preddiplomski studij na Hrvatskim studijima 
 
I. Prijava pristupnika koji su završili preddiplomski studij na nekom drugom visokom učilištu 

 

Rezultati razredbenoga postupka za upis na diplomske studije bit će 
objavljeni u četvrtak, 26. rujna 2019. do 16.00 sati. 

 

Pristupnik ima pravo prigovora na rezultat razredbenoga postupka. Prigovor se upućuje na 
adresu e-pošte: razredbeni_postupak@hrstud.hr.  

Rok za prigovor je do petka, 27. rujna do 16.00 sati. 

 

Upis na sveučilišne diplomske studije održat će se od ponedjeljka 30. rujna 
do petka 4. listopada 2019. prema sljedećem rasporedu: 

 
                                                                      

Ponedjeljak, 30. rujna – Psihologija, jednopredmetna Kroatologija 
 
Utorak, 1. listopada – Komunikologija, jednopredmetna Povijest 
 
Srijeda, 2. listopada – jednopredmetna Sociologija, dvopredmetna Filozofija  
 
Četvrtak, 3. listopada – dvopredmetni Hrvatski latinitet, dvopredmetna Kroatologija 

 
Petak, 4. listopada –  dvopredmetna Povijest  

 

*(za dvopredmetne studije pristupnik se dolazi upisati prema studiju na kojem je više 

rangiran, npr. kombinacija Filozofija-kroatologija; ako je veći broj bodova na studiju 

kroatologije – upis je u četvrtak, 3. 10. 2019.) 
 

 
Na upis pristupnik treba donijeti: 
 
o potvrdu o uplati 250 kn za troškove upisa; 
o dvije fotografije (format 4 x 6 cm) 

 

Za studente 1. godine diplomskih studija na Hrvatskim studijama nastava u ak. god. 
2019./2020. počet će u ponedjeljak 7. listopada 2019. prema rasporedu predavanja 
objavljenom na mrežnim stranicama Hrvatskih studija. 

 

https://www.hrstud.unizg.hr/upisi-diplomski-studij
mailto:razredbeni_postupak@hrstud.hr

