SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ
HRVATSKI STUDIJI
Zagreb, Borongajska cesta 83 d

PRIJAVNI LIST ZA DIPLOMSKI STUDIJ POVIJESTI
ZA RAZREDBENI POSTUPAK ZA UPIS NA DIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2018./2019.
Redni broj prijave:
(ispunjava djelatnik referade)

1.

PREZIME
IME

2.

Adresa prebivališta:
IME OCA

3.

Adresa boravišta (ako je različita od adrese prebivališta)

4.

E-mail:
Broj mob.

5.

Naziv i sjedište visokog učilišta na kojem je kandidat završio prvu razinu visokog obrazovanja:

6.

Naziv završenog studija (smjer studija ukoliko je predviđen studijskim programom):

7.

Stečeni stručni ili akademski naziv:

Vrsta završenog studija (naznačiti s X)

8.

dodiplomski
sveučilišni studij

preddiplomski studij
9.

10.

11.

Vrijeme studiranja
izraženo u semestrima

Broj stečenih ECTS bodova (ukupno
za kandidata)

Ponovljen upis godine
a) NE
Ako ste odgovorili DA, zaokružite razlog ponovnog upisa
Označite željeni smjer s

Aritmetički prosjek ocjena
tijekom studija

b) DA
a) PAD GODINE

b) MIROVANJE
Smjer

X

(moguće je izabrati samo
jedan smjer)

Znanstveni

12.

Već sam bio/la sa
upisana
na diplomski studij i
ispisao/la sam ga

a) DA

b) NE

13.

Završio/la sam neki
drugi diplomski studij

a) DA

b) NE

Nastavnički

*PRIJAVI PRILAŽEM SLJEDEĆE DOKUMENTE (zaokružiti)

14.
A.

KOEFICIJENT (popunjava
razredbeno povjerenstvo)

Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju /dodiplomskom studiju

B.
C.
D.
E.
F.

Presliku dokumenta iz kojeg je vidljiv OIB građana
Domovnicu
Potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka (100,00 kn na IBAN: HR2323400091400021282, poziv na broj: OIB kandidata)
Ostalo /navesti što/
Pod materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem istinitost navedenih podataka: vl. Potpis __________________________________________

U Zagrebu,

2018.

PRIJAVU ZAPRIMIO/LA

*prihvaćaju se dokumenti iz sustava e-Građani
** Kandidati koji su upisali, pa ispisali studij na istoj razini (dodiplomski ili diplomski) imaju obvezu plaćanja školarine za 1. nastavnu godinu
*** Kandidati koji su već završili studij na istoj razini imaju obvezu plaćanja školarine tijekom svih godina studiranja novog diplomskoga studija

