
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
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 - O i RUSRH) i članka 164. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 
a sukladno Odluci Senata o upisnim kvotama u prvu godinu studija u akademskoj godini 
2015./2016. od 28. travnja 2015. godine raspisuje  

NATJEČAJ 

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH, 
INTEGRIRANIH PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA I 

STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2015./2016. 
 

 
OPĆI DIO 

 
1. Ovim se Natječajem odreñuju uvjeti prijave i upisa u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija, i stručnih studija na 
znanstveno-nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku u statusu redovitih i izvanrednih studenata u akademskoj godini 
2015./2016.  
 

2. Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti državljani RH te državljani država 
članica EU.  

 
3. Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u 

razredbenom postupku koji se provodi u okviru državne mature. 
 
4. Razredbeni postupak za upis provodi se u ljetnom i jesenskom razredbenom roku. 

Razredbeni postupak u jesenskom roku provodi se samo za one studije na kojima ostane 
slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku.  

 
5. Pod uvjetom da polože državnu maturu i zadovolje eventualne dodatne provjere znanja, 

vještina i sposobnosti, odnosno da prijeñu razredbeni prag upisat će se: 
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata,  
- HRVI iz Domovinskog rata,  
- djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,  
- djeca zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata,  
- djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata prve skupine,  
- osobe s 60% i više tjelesnog oštećenja.  

Potvrde kojima se dokazuje pripadnost pojedinoj od navedenih kategorija moraju biti izdane u 
Republici Hrvatskoj i dostavljaju se (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) najkasnije do roka 
navedenog u Kalendaru, zasebno za svaki upisni rok, isključivo preporučenom poštom. 
Potvrde o pravu prednosti dostavljaju se na adresu: Agencija za znanost i visoko 
obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb. 
  
 



 

PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ 

 
Pristupnici studijske programe prijavljuju putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava visokih 
učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr 
 
1. Rokovi prijava u sustav NISpVU:  
 

1.1. Prijave za studijske programe znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica 
Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u sustavu NISpVU traju u ljetnom roku 
do 17. srpnja 2015. (do 17:59 sati), a u jesenskom roku od 22. srpnja do 21. rujna 
2015. (do 15:59 sati).  

 
1.2. Prijave za rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati 

slobodnih mjesta nakon završetka upisa u srpanjskom roku. Broj slobodnih mjesta za 
rujanski rok objavit će se na internetskim stranicama znanstveno-nastavnih/umjetničko-
nastavnih sastavnica, na stranicama Sveučilišta u Osijeku i na stranicama NISpVU-a 
www.postani-student.hr 

 
1.3. Iznimno, na pojedinim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku uvjet za upis na odreñene 

studijske programe je provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (PZVS). Osim 
prijave u NISpVU sustavu, prijavu za dodatne provjere posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti (PZVS) kandidati su obvezni izvršiti izravno znanstveno-
nastavnoj/umjetničko-nastavnoj sastavnici u sljedećim terminima:    

 
� Katolički bogoslovni fakultet u ðakovu za Filozofsko-teološki studij  

            Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je:  

- ljetni rok  - 23. lipnja 2015.   
- jesenski rok - 11. rujna 2015.   

 

� Umjetnička akademija u Osijeku za studije: 

- Glazbena pedagogija,  

- Klavir,  

- Pjevanje,  

- Likovna kultura,  

- Gluma i lutkarstvo 

- Kazališno oblikovanje 

 

Zadnji dan prijave za dodatnu provjeru je:  

- ljetni rok - 26. lipnja 2015. - za preddiplomske sveučilišne studije: Glazbena 
pedagogija, Klavir, Pjevanje, Likovna kultura 

- ljetni rok - 03.srpnja 2015. - za preddiplomski sveučilišni studij Kazališno 
oblikovanje (redovni i izvanredni) 

- jesenski rok -  28. kolovoza 2015. za preddiplomski sveučilišni studij Gluma i 
lutkarstvo 

- jesenski rok - 04. rujna 2015. za sveučilišni preddiplomski studij Kazališno 
oblikovanje (redovni i izvanredni)  

- jesenski rok - 11. rujna 2015. za preddiplomske sveučilišne studije: Glazbena 
pedagogija, Klavir, Pjevanje, Likovna kultura 

 
 



Napomene:  
Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studijski program. 
Rezultate dodatnih provjera kandidata u sustav NISpVU unijet će sastavnica koja ih provodi.  
 
Rokove prijava moguće je provjeriti na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, odabirom 
odgovarajućeg studijskog programa u izborniku „Studijski programi“. 
 
  
Dodatne provjere PZVS visoka učilišta naplaćuju u iznosima kako slijedi: 
 
Znanstveno-nastavne/umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku naplaćuju troškove provoñenja dodatne provjere znanja, vještina i 
sposobnosti na sljedeći način: 

1. Katolički bogoslovni fakultet u ðakovu za Filozofsko-teološki studij – 100 kn 
2. Umjetnička akademija u Osijeku za studije Glazbena pedagogija, Klavir, Pjevanje, 

Gluma i lutkarstvo i Likovna kultura – 300 kn 
 
Za točnost podataka o rezultatima dodatnih postignuća odgovara znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna sastavnica koja je obavila provjeru. Eventualne žalbe zbog 
netočnog unosa podataka pristupnici mogu podnijeti sastavnici u roku od 48 sati nakon objave 
rezultata. Žalbe se podnose izravno sastavnici elektronički. Sastavnice će se o žalbi očitovati 
takoñer elektronički 
 
 
2. Prijave kandidata starijih od 25 godina - prijave se podnose izravno visokom učilištu 
 
Prijave za kandidate starije od 25 godina podnose se izravno znanstveno-nastavnim sastavnicama 
koje su utvrdile broj mjesta za upis na odreñene studijske programe na koja se mogu upisati na 
temelju razredbenog postupka/ispita kojeg provodi znanstveno-nastavna/umjetničko-nastavna 
sastavnica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPISNA MJESTA 

 
SVEUČILIŠTE JOSIPAJURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 
Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu studija na preddiplomske sveučilišne, integrirane preddiplomske i 
diplomske sveučilišne studije i na stručne studije na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj godini 2015./2016. utvrñen je Odlukom Senata Sveučilišta (KLASA: 602-04/15-06/11; UR. BROJ: 

2158-60-01-15-4 od 28. travnja 2015. godine) 

 

  UPISNA  MJESTA   

Redoviti Izvanredni Strani  UKUPNO 
Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 

sastavnica/studij 
studenti studenti državljani   

  1 2 3 4 
A. SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI  I INTEGRIRANI 
STUDIJI         
PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI 267 0 2 269 
ODJEL ZA MATEMATIKU 92 0 1 93 
Preddiplomski sveučilišni studij Matematika 60 0 1 61 
Integrirani sveučilišni nastavnički studij Matematika-
informatika 32 0 0 32 
ODJEL ZA BIOLOGIJU 75 0 0 75 
Preddiplomski sveučilišni studij Biologija 75 0 0 0 
ODJEL ZA FIZIKU 50 0 1 51 
Preddiplomski sveučilišni studij Fizika  50 0 1 51 
ODJEL ZA KEMIJU 50 0 0 50 
Preddiplomski sveučilišni studij Kemija 50 0 0 50 
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 535 80 20 635 
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 230 50 10 290 
Preddiplomski sveučilišni studij: Elektrotehnika 115 25 5 145 
Računarstvo 115 25 5 145 
GRAðEVINSKI FAKULTET  125 0 5 130 
Preddiplomski sveučilišni studij Grañevinarstvo; smjer: opći 125 0 5 130 
STROJARSKI FAKULTET 180 30 5 215 
Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo 180 30 5 215 
PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA 205 145 0 350 
Integrirani preddiplomski i diplomski  studij Medicina 75 0 0 75 

Preddiplomski sveučilišni  studij Sestrinstvo 50 15 0 65 

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo u Pregradi 0 50 0 50 

Preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo (dislocirani)  0 50 0 50 

Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija * 30 10 0 40 
Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika 50 20 0 70 

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 395 100 12 507 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 255 100 10 365 
Poljoprivreda; smjer: Agroekonomika 51 20 2 73 
Bilinogojstvo 51 20 2 73 
Mehanizacija 51 20 2 73 
Zootehnika 51 20 2 73 
Hortikultura 51 20 2 73 
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 140 0 2 142 
Preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija 140 0 2 142 

 



 
   UPISNA  MJESTA   

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 
sastavnica/studij Redoviti Izvanredni Strani  UKUPNO 

 studenti studenti državljani   

  1 2 3 4 

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI 580 365 2 947 
EKONOMSKI FAKULTET 225 225 0 450 
Preddiplomski sveučilišni studiji 225 225 0 450 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 155 60 0 215 
Preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i 
obrazovanja, OS 35     35 
Preddiplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i 
obrazovanja, SB 0 60   60 
Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij, OS 75     75 
Integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij, SB 45     45 
PRAVNI FAKULTET 200 80 2 282 
Integrirani preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij Pravo 200 80 2 282 
PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 312 0 3 315 
FILOZOFSKI FAKULTET 270 0 0 270 
Jednopredmetni studiji 110 0 0 110 

Hrvatski jezik i književnost 20     20 
Njemački jezik i književnost 20     20 
Informatologija 40     40 
Psihologija 30     30 
Dvopredmetni studiji 160 0 0 160 

Hrvatski jezik i književnost – Filozofija 10     10 

Hrvatski jezik i književnost – Pedagogija 5     5 

Hrvatski jezik i književnost - Povijest 10     10 

Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost  10     10 

Engleski jezik i književnost - Njemački jezik i književnost  25     25 

Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i književnost  15     15 

Engleski jezik i književnost – Filozofija  15     15 

Engleski jezik i književnost - Pedagogija  10     10 

Engleski jezik i književnost - Povijest  5     5 

Pedagogija - Povijest 10     10 

Njemački jezik i književnost – Povijest  10     10 

Njemački jezik i književnost – Filozofija  5     5 

Mañarski jezik i književnost – Engleski jezik i književnost  10     10 

Mañarski jezik i književnost – Hrvatski jezik i književnost 10     10 

Mañarski jezik i književnost – Pedagogija 5     5 

Mañarski jezik i književnost – Povijest  5     5 

KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET 42 0 3 45 
Integrirani preddipl. i dipl. sveučilišni Filozofsko-teološki studij 42 0 3 45 
INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI 54 30 0 84 
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU 54 30 0 84 
Preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij 
Kulturologija 54 30 0 84 

smjerovi: Kulturalni menadžment 18 10 0 28 
Medijska kultura 18 10 0 28 
Knjižničarstvo 18 10 0 28 
 

 

 



 

   UPISNA  MJESTA   
Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 
sastavnica/studij Redoviti Izvanredni Strani  UKUPNO 

 studenti studenti državljani   

  1 2 3 4 

UMJETNIČKO PODRUČJE 44 10 6 60 
UMJETNIČKA AKADEMIJA 44 10 6 60 
Preddiplomski sveučilišni studij Glazbena pedagogija 11 0 1 12 
Preddiplomski sveučilišni studij Klavir 1 0 1 2 
Preddiplomski sveučilišni  studij Pjevanje 1 0 1 2 
Preddiplomski sveučilišni studij Gluma i lutkarstvo 9 0 1 10 
Preddiplomski sveučilišni studij Likovna kultura 12 0 2 14 
Preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje 10 10 0 20 
Ukupno sveučilišni preddiplomski i integrirani 2392 730 45 3167 

B. STRUČNI STUDIJI 369 80 13 462 
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 170 50 5 225 
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 110 50 0 160 

Stručni studij Elektrotehnika; smjerovi:         

Informatika 54 25 0   

Elektroenergetika 28 15 0   

Automatika 28 10 0   

GRAðEVINSKI FAKULTET  60 0 5 65 

Stručni studij Grañevinarstvo 60 0 5 65 

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 99 0 8 107 
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 99 0 8 107 
Stručni studiji: Agrarno poduzetništvo 31 0 2 33 
Bilinogojstvo; smjer: Ratarstvo 31 0 2 33 
Mehanizacija u poljoprivredi 16 0 2 18 
Zootehnika 21 0 2 23 
DRUŠTVENE ZNANOSTI 100 30 0 130 
PRAVNI FAKULTET 100 30 0 130 
Stručni- Upravni studij 100 30 0 130 
Ukupno stručni studiji 369 80 13 462 

SVEUKUPNO-SVEUČILIŠTE U OSIJEKU 2761 810 58 3629 
 
* Preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija (novi studij) – u postupku vrednovanja.  
   Prijave na studij bit će nakon završetka akreditacijskog postupka i izdavanja potvrde Ministarstva znanosti,    

obrazovanja i sporta o upisu u Upisnik studijskog programa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINA) 

 
Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih, 
integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija i stručnih studija na znanstveno-
nastavnim/umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 
iznosi:  
 

- 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih 
znanosti, odnosno u nastavnom području društvenih i humanističkih struka, te za studije 
matematike 

 
- 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih znanosti, 

odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studij fizike 
 
- 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih te 

prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije. 

 
Redoviti studenti državljani RH i državljani država članica EU koji u akademskoj godini 
2015./2016. po prvi puta upisuju prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog, integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog te stručnog studija ne plaćaju participaciju u troškovima 
studija. Navedena se participacija podmiruje u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna Republike 
Hrvatske. 
 

Studenti koji nisu državljani RH ili država članica EU, koji će studirati u statusu redovitih 
studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše tri puta veću od punog 
iznosa participacije ovisno o znanstvenom, odnosno umjetničkom području pripadajućeg studija. 
 

Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij. 
 
Budući da Odluka Vlade RH o uvjetima, kriterijima i načinu subvencioniranja participacije 
redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim 
visokim učilištima u Republici Hrvatskoj za sljedeću akademsku godinu nije još donesena, 
plaćanje participacije će se vršiti na način definiran Odlukom Vlade. 
U slučaju da sveučilišta i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta ne potpišu ugovor 
kojim se utvrñuju kriteriji za provedbu Odluke Vlade RH, svako će sveučilište postupiti u 
skladu s odlukom svojeg senata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

UPISI  

 
 

1. KONAČNE RANG-LISTE  
 

Konačnu potvrdu prioritetne liste studijskih programa kandidat treba izvršiti u ljetnom roku 
najkasnije 17. srpnja 2015. u 17:59 sati,  odnosno u jesenskom roku najkasnije 21. rujna 2015. u 
15:59. 
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.  
 
Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 17. srpnja 
2015. u 18:00 sati, a za jesenski rok 21. rujna 2015. u 16:00 sati.    
 
 
1. Svi pristupnici za upis na pojedini studij rangiraju se prema ostvarenim bodovima u razredbenom 

postupku koji se provodi u okviru državne mature te eventualnim dodatnim provjerama znanja, 
vještina i sposobnosti.  

2. Pravo na upis stječu pristupnici koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa na odabrani 
studij prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.  

3. Pod uvjetom da prijeñu razredbeni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere znanja, vještina i 
sposobnosti upisat će se: 
- hrvatski branitelji i HRVI iz Domovinskog rata, 
- djeca smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- djeca zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, 
- djeca 100%-tnog HRVI iz Domovinskog rata prve skupine 
- osobe s 60% i više tjelesnog oštećenja uz odgovarajuće rješenje o invaliditetu Hrvatskog 

zavoda za mirovinsko osiguranje, pod uvjetom da polože državnu maturu i zadovolje 
eventualne dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti. 

Pod prijeñenim razredbenim pragom podrazumijevaju se svi ispiti koje je znanstveno-
nastavna/umjetničko-nastavna sastavnica utvrdila kao obvezne za upis. 
 
 
Nakon objave konačnih rang-lista, kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na 
kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za odreñeni studijski 
program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.  
 
4. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
5. Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa.  
 
 
Detaljnije informacije o postupku upisa na studijski program na kojem je kandidat ostvario pravo 
upisa mogu se dobiti na mrežnim stranicama sastavnice Sveučilišta. 
 
 
2. UPISNI ROKOVI  

 
Upisi će se provoditi u ljetnom roku u pravilu od 18. srpnja 2015. godine na dalje, a u 
jesenskom roku od 22. rujna 2015. godine na dalje prema obavijestima na oglasnim pločama i 
na mrežnim stranicama znanstveno-nastavnih/umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta. 
Rokovi upisa na pojedine studijske programe navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA.  
 

 



 

3. TROŠKOVI UPISA  
 
Sve sastavnice Sveučilišta za troškove upisa naplaćuju 300,00 kn. 
 
 

4. DOKUMENTI ZA UPIS 
 
Za upis je potrebno priložiti sljedeće dokumente:  
 
- Jedna fotografija veličine 4x6 cm  
- Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i 

svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornici ili kopije uz izvornik na uvid).    
- Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.   
- Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni 

student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN visokog učilišta (broj 
IBAN-a vidi u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA). Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu 
od 300,00 kn uplaćenih na IBAN visokog učilišta.  

Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom broju 
(OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured Osijek.  
 
Napomena:  
Kandidati trebaju provjeriti u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama 
visokog učilišta traže li se dodatni dokumenti za upis.   
 

 

 

 

P O S E B N I    D I O    N A T J E Č A J A 

 
 
 

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 
 
  

1. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 31000 Osijek, KnezaTrpimira 2b, tel. 031/224-600; URL: 
www.etfos.unios.hr; žiroračun broj 2390001-1100016777 
 
Upisi na preddiplomske sveučilišne studije i stručni studij Elektrotehničkog fakulteta će se 
provoditi u  
- ljetnom roku 20. srpnja 2015.   
- jesenskom roku 22. rujna 2015.  

 
  

Obavijesti  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Elektrotehničkog 
fakulteta i URL: http://www.etfos.unios.hr/studiji/upis-u-prvu-godinu/. 
Informacije o studijskim programima preddiplomskih studija i stručnog studija Fakulteta 
nalaze se na web-stranicama: http://www.etfos.unios.hr/studiji/studijski-programi-i-predmeti/. 

  

 
 
 



 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJI – UPIS KROZ RAZREDBENI POSTUPAK ZA 
PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA  

  
Kvote: 
 
- Elektrotehnika - ukupna kvota za redovite studente je 115, od kojih je 5 mjesta za starije 

od 25 godina 
- Računarstvo - ukupna kvota za redovite studente je 115, od kojih je 5 mjesta za starije od 

25 godina 
 

 
1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  
  
Preddiplomske sveučilišne studije može upisati osoba koja je završila gimnaziju, tehničku 
školu ili njima srodnu školu u trajanju od četiri godine, koja u nastavnom programu sadrži 
gradivo matematike i fizike u opsegu programa gimnazije ili tehničke škole.  

  
  

2. Prijave za razredbeni postupak za pristupnike starije od 25 godina:  
  

Prijave za razredbeni postupak se primaju:  

- ljetni upisni rok od 29. lipnja do 03. srpnja 2015.   
- jesenski upisni rok od 01. do 04. rujna  2015.   

  
Prijava za razredbeni postupak podnosi se na posebnoj tiskanici koja se podiže u 
studentskoj službi ili na web-stranici Fakulteta. Troškovi razredbenog postupka, u iznosu od 
300 kuna, uplaćuju se na žiro-račun fakulteta: 2390001-1100016777, uz naznaku JMBG-a te 
"za razredbeni postupak" u rubrici Poziv na broj.  

  
Uz prijavu je potrebno priložiti:  

- domovnicu,   

- rodni list,  

- Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,  

- Svjedodžbu završnog ispita (mature),  

- potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka na žiro-račun fakulteta - omotnicu A4 

formata s napisanom točnom adresom pristupnika.  

Prijave za upis predaju se u studentsku službu (u prizemlju, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati) 
ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu fakulteta: Elektrotehnički fakultet, P.P. 
718, HR-31107 Osijek (s naznakom: za natječaj za upis). Prijave bez traženih priloga neće 
se razmatrati.  

 

 

  



3. Razredbeni postupak  

Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se na temelju razredbenog postupka koji obuhvaća:  

1. Vrjednovanje uspjeha u srednjoj školi,   
2. Dodatni bodovi u razredbenom postupku (na primjer, ukoliko je zauzeo 1., 2. ili 3. mjesto 

na državnom natjecanju iz predmeta matematika, fizika i informatika).  
  

Detalji o kriterijima razredbenog postupka mogu se naći na web-stranicama fakulteta 
(www.etfos.unios.hr).  

  

4. Upisi  

  
Pristupnici koji su stekli pravo upisa moći će se upisati:  

  
- ljetnom roku 20. srpnja 2015.  
- jesenskom roku 22. rujna 2015.  

  

5. Obavijesti  

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, na 
telefon 031/224 608.  

  

 

STRUČNI STUDIJ ELEKTROTEHNIKE – UPIS KROZ RAZREDBENI POSTUPAK ZA 
PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA  

  
  

Kvote: 
 
- smjer Informatika - ukupna kvota za redovite studente je 54 od kojih je 4 mjesta za starije 

od 25 godina 
- smjer Elektroenergetika - ukupna kvota za redovite studente je 28, od kojih je 3 za starije 

od 25 godina 
- smjer Automatika - ukupna kvota za redovite studente je 28, od kojih je 3 mjesta za starije 

od 25 godina 
 
 

1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  

Stručni studij Elektrotehnike; smjerovi: Automatika, Elektroenergetika, Informatika može 
upisati osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri godine.  

  

 
 



 
  

2. Prijave za razredbeni postupak za pristupnike starije od 25 godina:  

Prijave za razredbeni postupak se primaju:  

- ljetni upisni rok od 29. lipnja do 03. srpnja 2015.   
- jesenski upisni rok od 01. do 04. rujna  2015.   
 
Prijava za razredbeni postupak podnosi se na posebnoj tiskanici koja se podiže u 
studentskoj službi ili na web-stranici Fakulteta. Troškovi razredbenog postupka, u iznosu od 
300 kuna, uplaćuju se na žiro-račun fakulteta: 2390001-1100016777, uz naznaku JMBG-a te 
"za razredbeni postupak" u rubrici Poziv na broj.  

Uz prijavu je potrebno priložiti:  

- domovnicu,   

- rodni list,  

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole,  

- svjedodžbu završnog ispita (mature),  

- potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka na žiro-račun fakulteta - omotnicu A4 

formata s napisanom točnom adresom pristupnika.  

Prijave za upis predaju se u studentsku službu (u prizemlju, u vremenu od 10.00 do 14.00 sati) 
ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu fakulteta: Elektrotehnički fakultet, P.P. 
718, HR-31107 Osijek (s naznakom: za natječaj za upis). Prijave bez traženih priloga neće 
se razmatrati.  

 

3. Razredbeni postupak  

Izbor pristupnika za upis na studij obavlja se na temelju razredbenog postupka koji obuhvaća:  

1. Vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi,   
2. Dodatni bodovi u razredbenom postupku (na primjer, ukoliko je zauzeo 1., 2. ili 3. mjesto na 

državnom natjecanju iz predmeta matematika, fizika i informatika).  
  

Detalji o kriterijima razredbenog postupka mogu se naći na web-stranicama fakulteta 
(www.etfos.unios.hr).  

  
  

4. Upisi će se obavljati:  
  

Pristupnici koji su stekli pravo upisa moći će se upisati u  
  

- ljetnom roku 20. srpnja 2015.  
- jesenskom roku 22. rujna 2015.  

  

5. Obavijesti  

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, na 
telefon 031/224 608.  



 
2. GRAðEVINSKI FAKULTET, 31000 Osijek, Drinska 16a, tel. 031/274-377, fax: 031/274-
444, Crkvena 21, tel. 031/540-090, fax: 540-071, www.gfos.unios.hr ; http://most.gfos.hr/,  
IBAN HR0425000091102002438 

 

    

1. Upisi  
  

na  preddiplomski sveučilišni studij i preddiplomski stručni studij Grañevinskog fakulteta će se 
provoditi u  

 
- ljetnom roku: 

 21. srpnja 2015. u 9.00 sati – preddiplomski sveučilišni studij 
 22. srpnja 2015. u 9.00 sati – preddiplomski stručni (redoviti) studij 
 

- jesenskom roku: 
 23. rujna 2015. u 9.00 sati  

  
Upisi će se provoditi u prostorijama Grañevinskog fakulteta Crkvena 21. 

 
 

2. Obavijesti  
  

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Grañevinskog 
fakulteta u Osijeku, Drinska 16a ili Crkvena ulica 21, osobno, telefonom na brojeve: 
031/274377 i  031/540-090 i na e-mail: gfos@gfos.hr  

  
  

UPIS PRISTUPNIKA STARIJIH OD 25 GODINA  

   

1.1. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godine)  

  
Preddiplomski  sveučilišni studij Grañevinarstva: upisna kvota - 5 studenata  

 
Na studij se mogu prijaviti osobe starije od 25 godina koje su završile četverogodišnju srednju 
školu.  

  
Prijave za razredbeni postupak se primaju  od 01. do 04.  rujna  2015.   

  
Prijave se predaju osobno u Uredu za studente Grañevinskog fakulteta u Osijeku, Crkvena 21 
od 8.00 - 14.00 sati.  
Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internet stranici 
www.gfos.unios.hr  
  
Uz prijavne obrasce pristupnici moraju priložiti dokumente navedene na obrascu. 

 
 
 
 



1.2. Razredbeni postupak 
  
a) Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Grañevinarstva obavlja 

se putem razredbenog postupka, koji obuhvaća sve pristupnike i sastoji se od:  
 

1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi    
- opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)  
- vrednovanja uspjeha  iz predmeta: Matematika i Fizika  

  
Pristupnici na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti najviše 65 bodova.  
  
2. Provjera znanja putem pismenog testa 

Pristupnici na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 135 bodova. 
  

Pristupnik može po svim osnovama vrednovanja ostvariti maksimalno 200 bodova.  
 

Razredbeni ispit  održat će se ako se prijavi više kandidata od propisane kvote.  
  
  
 b)  Razredbeni ispit održat će se 16. rujna 2015. godine u 9.00 sati.  
  

u prostorijama Grañevinskog fakulteta Osijek, Crkvena 21.  
 
Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit navedenog dana u 08.30 sati. Na ispit treba 
donijeti identifikacijsku ispravu (osobnu iskaznicu ili putovnicu), bez koje se ne može 
pristupiti razredbenom ispitu.  
  
Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Matematika i Fizika.  
  
Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni 21. rujna 2015. godine na web stranici 
Fakulteta www.gfos.unios.hr i oglasnoj ploči.  

   
  

1.3.     Upisi 
 
Upisi  za studente će se provoditi 23. rujna 2015. u 9.00 sati   

  
  

1.4      Obavijesti 

  

Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Uredu za studente Grañevinskog 
fakulteta u Osijeku, Drinska 16a ili Crkvena ulica 21, osobno, telefonom na brojeve: 
031/274377 i  031/540-090 i na e-mail: gfos@gfos.hr  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. STROJARSKI  FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU, 35000 Slavonski Brod, Trg Ivane 
Brlić-Mažuranić 2, tel. 035/446-188,  www.sfsb.unios.hr, IBAN: HR892340009-1100171075 
  
1. Upisi   

  
na preddiplomski sveučilišni studij Strojarskog fakulteta provodit će se u  
- ljetnom roku 21. i 22. srpnja 2015. od 8.00 do 12.00 sati  
- jesenskom roku 23. rujna 2015. od 8.00 do 12.00 sati  

   

2. Obavijesti  

  
Sve obavijesti o upisu u I.  godinu mogu se dobiti u Uredu za studente na telefon 035/493-402 
i na web stranici Fakulteta.  
 
 

UPIS PRISTUPNIKA STARIJIH OD 25 GODINA  

  
1. Uvjeti upisa za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  

  
Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo mogu upisati osobe starije od 25 godina koje su 
završile četverogodišnju srednju školu.  

  
2. Prijave za razredbeni ispit za studente starije od 25 godina  (upisna kvota - 20   
studenata) provodit će se u jesenskom roku  

  
Prijave za razredbeni ispit se primaju od 7. do 11.  rujna  2015.   

Obrazac za prijavu može se preuzeti sa službene web stranice Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu www.sfsb.unios.hr.  

Uz obrazac za prijavu pristupnici trebaju priložiti:  

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)  
- svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)  
- rodni list (originalni dokument)  
- domovnica (preslika)  
- potvrdu o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna na IBAN Strojarskog 

fakulteta u  Slavonskom Brodu HR8923400091100171075, model 05, poziv na broj 183. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Razredbeni ispit  

  
Provjera znanja pristupnika održat će se u utorak, 15. rujna 2015. u 9.00 sati.  

  
Izbor pristupnika za upis na studij  obavlja se na temelju razredbenog ispita koji obuhvaća: - 
vrednovanje uspjeha u srednjoj školi (40% od ukupnog broja bodova, 400 bodova) - provjeru 
znanja putem testa (60% od ukupnog broja bodova, 600 bodova).  

  
Razredbenim ispitom utvrñuje se rang-lista pristupnika prema uspjehu, kao i nužni minimum 
znanja potreban za upis. Najmanji broj bodova koji pristupnik treba postići na testu znanja 
(razredbeni prag) iznosi 135.  

  
Gradivo koje će biti zastupljeno nalazi se u srednjoškolskim udžbenicima matematike i 
fizike.  

  

4. Upisi  

  
Pristupnici se upisuju na osnovi rang-liste. Rang-liste pristupnika objavit će se u petak, 18. 
rujna 2015. Upis na temelju objavljene rang-liste obavljat će se u srijedu, 23. rujna 2015. 
od 8.00 do 12.00 sati.  

  
Pristupnici su prije upisa dužni podmiriti upisne troškove i pribaviti dokumentaciju sukladno 
obavijesti za upise koja će biti dostupna na web stranici Strojarskog fakulteta u Slavonskom 
Brodu uoči upisa.  

  

5.  Obavijesti  

  
Sve obavijesti o uvjetima upisa, dužini trajanja studija, sadržaju studijskog programa, te 
kriterijima za izbor pristupnika mogu se vidjeti na web stranici Fakulteta.  

  
  

PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA 

 
4. MEDICINSKI FAKULTET  OSIJEK Osijek, J. Huttlera 4, tel. 031/512-800  fax: 031/512 833; 
žiro-račun: 2500009-1102014297  (Hypo Alpe Adriabank ); e-mail: medicina@mefos.hr; web 
stranica: www.mefos.hr 

 
Upisi će se provoditi za 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINE  

  
- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

  
 
 



Obavijesti  

 

Obavijesti o upisu studenata u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi  Fakulteta, 
Referadi  studija Medicine  na telefon 031/399-622  
   

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO  

 
- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

   

Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi  Fakulteta, 
Referadi studija sestrinstva, na telefon 031/399 624.  
  

PREDDIPLOMSKI  SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – UPIS KROZ RAZREDBENI  
POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA  

  
  

1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  
  

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva mogu upisati osobe starije od 25 godina koje su 
završile četverogodišnju srednju školu.  
  

2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godina – upisna kvota 15 
studenata)  

  
Prijave za razredbeni postupak se primaju:  

- od 22. do 26.  lipnja 2015. za ljetni upisni rok  
- od 31. kolovoza do 04. rujna 2015. za jesenski upisni rok  

  
Prijave se predaju osobno: u zgradi administrativne uprave Medicinskog fakulteta Osijek u 
ulici Cara Hadrijana 10e Sveučilišnog campusa, pored zgrade Odjela za dermatovenerologiju 
KBC Osijek) 1. kat u vremenu od 12.00 – 14.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: 
Medicinski fakultet Osijek, p. p. 392, Cara Hadrijana 10e, 31000 Osijek (s naznakom: za 
natječaj za upis)  

Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internet stranici 
www.mefos.unios.hr  

 

 

 

 

  



Uz prijavne obrasce pristupnici moraju priložiti:  

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)  
- svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika)  
- rodni list  
- domovnica  
- potvrdu o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna na žiro-račun 

Medicinskog fakulteta Osijek, broj: HR0825000091102014297, poziv na broj: JMBG s 
naznakom "za razredbeni postupak"  
- omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom pristupnika   

  

3. Razredbeni postupak  

Izbor pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva obavlja se 
putem razredbenog postupka, koji obuhvaća sve pristupnike.  

Razredbeni se  postupak sastoji od:  

1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi    
- opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)  
- vrednovanja uspjeha iz predmeta: Anatomija i fiziologija te Zdravstvena njega  
Pristupnici na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti najviše 50 bodova.  

  
2. Provjera znanja putem pismenog testa  
Pristupnici na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 120 bodova.   

  
3. Dodatni bodovi u razredbenom postupku  
Pristupnik može ostvariti dodatni broj bodova (do 10 bodova) ukoliko je zauzeo 1., 2. ili 3. 
mjesto na državnom natjecanju iz područja Zdravstvene njege.  
 

4. Razredbeni ispit  

a) Razredbeni ispit za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva  provodit će se u 
jednom razredbenom roku.  

  
b) Razredbeni ispit održat će se:   

  
-  2. srpnja 2015. godine u 9.00 sati za ljetni upisni rok  
-  10. rujna 2015. godine u 9.00 sati za jesenski upisni rok  

 
u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek. Raspored pristupnika će se  objaviti na web 
stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.unios.hr oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta 
Osijek, kao i rezultati razredbenog ispita.  

  
c) Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit u 08:15 sati bez posebne obavijesti i sa sobom 

donijeti  i predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, jer bez tih isprava za identifikaciju neće 
moći pristupiti razredbenom ispitu.  

  
Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Anatomija i fiziologija te Zdravstvena njega. 
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz navedenih predmeta pristupnik može 
ostvariti najviše 120 bodova. Pristupnik može po svim osnovama vrednovanja ostvariti 
maksimalno 180 bodova.  

  
  



5. Upisi će se obavljati u:  
 

- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

   

6. Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi 
studija sestrinstva, na telefon 031/399 624.  

   

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U 
PREGRADI  

  
Upisi za pristupnike koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se provoditi 
u:  

  
- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku 23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

  

Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi 
studija sestrinstva, na telefon 031/ 399 624 kao i u uredu Srednje škole Pregrada, na telefon 
049/ 382 150  

  

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U 
PREGRADI – UPIS KROZ RAZREDBENI POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 
GODINA  

  
1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  

  
Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva u Pregradi mogu upisati osobe starije od 25 
godina koje su završile četverogodišnju srednju školu.  

   

2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godina – upisna kvota 10 
studenata)  

  
Prijave za razredbeni postupak se primaju:   
 

- od 22. do 26. lipnja 2015. za ljetni upisni rok  
- od 31. kolovoza do 04. rujna 2015. za jesenski upisni rok  

  
Prijave se predaju osobno: u zgradi Srednje školi Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 
Pregrada 1. kat u vremenu od 12.00 – 14.00 sati ili preporučenom pošiljkom na adresu: 



Medicinski fakultet Osijek, p. p. 392, Cara Hadrijana 10e, 31000 Osijek (s naznakom: za 
natječaj za upis na dislocirani studij sestrinstva u Pregradi).  

Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internet stranici 
www.mefos.unios.hr  

  

Uz prijavne obrasce pristupnici moraju priložiti:  

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)  
- svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika) 
- rodni list  
- domovnica  
- potvrdu o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna na žiro-račun 

Medicinskog fakulteta Osijek, broj: HR0825000091102014297, poziv na broj: JMBG s 
naznakom "za razredbeni postupak"  

-     omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom pristupnika    

3. Razredbeni postupak  

Izbor pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva obavlja se 
putem razredbenog postupka, koji obuhvaća sve pristupnike.  

Razredbeni se  postupak sastoji od:  
1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi    

- opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)  
- vrednovanja uspjeha iz predmeta: Anatomija i fiziologija te 
- vrednovanje uspjeha iz predmeta zdravstvena njega  

Pristupnici na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti  najviše 50 bodova.  
  

2. Provjera znanja putem pismenog testa  
     Pristupnici na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 120 bodova.   

  
3. Dodatni bodovi u razredbenom postupku.  
     Pristupnik može ostvariti dodatni broj bodova (do 10 bodova) ukoliko je zauzeo 1., 2. ili 3.      

mjesto na državnom natjecanju iz područja Zdravstvene njege.  
 

4. Razredbeni ispit  

a) Razredbeni ispit za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstva provodit će se u 
jednom razredbenom roku.  

  
b) Razredbeni ispit održat će se:  

  
- 03. srpnja 2015. godine u 9.00 sati za ljetni upisni rok  
- 11. rujna 2015. godine u 9.00 sati za jesenski upisni rok  

  
u Srednjoj školi Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada. Raspored pristupnika  i rezultati 
razredbenog ispita će se objaviti na web stranici Medicinskog fakulteta Osijek 
www.mefos.unios.hr oglasnoj ploči Medicinskog fakulteta Osijek i Srednje škole Pregrada.  
  
c) Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit u 8.15 sati bez posebne obavijesti i sa sobom 

donijeti  i predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, jer bez tih isprava za identifikaciju neće 
moći pristupiti razredbenom ispitu.  

  



Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Anatomija i fiziologija te Zdravstvena njega. 
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz navedenih predmeta pristupnik može 
ostvariti najviše 120 bodova. Razredbeni prag je 60 bodova na pismenom dijelu ispita. 
Pristupnik može po svim osnovama vrednovanja ostvariti maksimalno 180 bodova.  
  
5. Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo –dislocirani studij u Pregradi će 

se provoditi  u  
- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

  
6. Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi 
studija sestrinstva, na telefon 031/ 399 624 kao i u uredu Srednje škole Pregrada, na telefon 
049/ 382 150.  

  
 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJE*  
(NOVI - u postupku vrednovanja) 

  
Upisi za pristupnike koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se 
provoditi: 
 

- ljetnom roku 22. i 23. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati 
- jesenskom roku  25. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati 

 
Obavijesti 
 
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi 
studija fizioterapije, na telefon 031/ 399 623.  

   

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKE 
DIJAGNOSTIKE  

  
Upisi za pristupnike koji steknu pravo upisa kroz sustav državne mature će se 
provoditi:  

  
- ljetnom roku 17. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

-   

Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi  Fakulteta, 
Referadi  studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike, na telefon 031/399 625.  

 



 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ MEDICINSKO LABORATORIJSKE 
DIJAGNOSTIKE – UPIS KROZ RAZREDBENI POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 
25 GODINA  

1. Uvjeti  upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu  

Preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike mogu upisati osobe 
starije od 25 godina koje su u srednjoj školi najmanje dvije godine pohañali nastavu iz 
predmeta biologije, kemije, fizike.  

  

2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godina – upisna kvota 10 
studenata)  

Prijave se primaju   

- od 23. do 29. lipnja 2015. godine za ljetni upisni rok  
- od 31. kolovoza do 04. rujna 2015. godine za jesenski upisni rok  

  
Prijave se predaju osobno (zgrada administrativne uprave Medicinskog fakulteta Osijek u ulici 
Cara Hadrijana 10e Sveučilišnog campusa, pored zgrade Odjela za dermatovenerologiju KBC 
Osijek) 1. kat ili preporučenom pošiljkom na adresu: Medicinski fakultet Osijek, p. p. 392, 
Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek (s naznakom: za natječaj za upis na studij MLD)  

Uz prijavu  pristupnici moraju priložiti:  
- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)  
- svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika  
- rodni list   
- domovnica  
- dokaz o posebnim postignućima ukoliko ih ima (detalji nastavno u tekstu)  
- potvrdu o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna na žiro- račun 

Medicinskog fakulteta Osijek, broj: HR0825000091102014297, poziv na broj: JMBG s 
naznakom "za razredbeni postupak"  

- omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom pristupnika  

Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak, kao i popis potrebnih dokumenata 
mogu se preuzeti na internet stranici www.mefos.unios.hr  

3.  Razredbeni  postupak  

 

a) Razredbeni postupak obuhvaća:  

1. provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pismenog testa iz biologije, kemije i fizike;    

2. vrednovanje uspjeha postignutog u srednjoj školi: uzimaju se ocjene  iz predmeta biologija, 
kemija i fizika, opći uspjeh u svim razredima srednje škole i ocjena završnog ispita srednje 
škole;  

b) Pristupnik koji na provjeri znanja na razredbenom ispitu ostvari manje od 50% od ukupnog 
broja max. bodova - razredbeni prag, isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.    

  

 



4. Razredbeni  ispit  

a) Razredbeni ispit za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske 
dijagnostike provest će se u jednom razredbenom roku.     

b) Razredbeni ispit održat će se   

- 03. srpnja 2015. godine u 9.00 sati za ljetni upisni rok   
- 11. rujna 2015. godine u 9.00 sati za jesenski upisni rok raspored pristupnika bit će  

objavljen na oglasnoj ploči Fakulteta.  

c) Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit bez posebne obavijesti i moraju sa sobom 
imati osobnu iskaznicu ili putovnicu, jer bez tih isprava za identifikaciju neće moći pristupiti 
razredbenom ispitu.   

  

5. Upisi   

na preddiplomski sveučilišni studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike provodit će se za sve 
kategorije pristupnika u:  
 

- ljetnom roku 17. srpnja 2015. od 9.00 – 12.00 sati  
- jesenskom roku  23. rujna 2015. od 9.00 – 12.00 sati  

 

6. Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u studentskoj službi Fakulteta, Referadi 
studija Medicinsko laboratorijske dijagnostike, na telefon 031/399 625.  
  

 

PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 
 

5. POLJOPRIVREDNI FAKULTET, 31000 Osijek, Kralja Petra Svačića 1d, tel. 031/554-844, 
faks 031/554-853 IBAN: HR1725000091102019470 

 
Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Poljoprivrede; smjerovi: Agroekonomika, 
Bilinogojstvo, Hortikultura, Mehanizacija i Zootehnika u Osijeku će se provoditi u  
 
- ljetnom roku od 20. do 23.  srpnja 2015.  
- jesenskom roku od 23. do 24.  rujna 2015. 
 
u vremenu od 9.00 do 15.00 sati, (23. srpnja samo do 12 sati), u prostorima Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d., 31000 Osijek. 
 
na stručne studije: Agrarno poduzetništvo, i Mehanizacija u poljoprivredi u Vinkovcima, a 
na stručne studije: Bilinogojstvo – smjer ratarstvo i Zootehnika u Osijeku, upisi će se 
provoditi u  
 
I. ljetnom roku od 20. do 23.  srpnja 2015.  
II. jesenskom roku od 23. do 24. rujna 2015.  
 



u vremenu od 9.00 do 15.00 sati, (23. srpnja samo do 12 sati) i  u prostorima Stručnih studija 
Poljoprivrednog fakulteta u Vinkovcima, H.D. Genschera 16d., 32100 Vinkovci (studiji: 
Agrarno poduzetništvo, i Mehanizacija u poljoprivredi), odnosno u prostorima Poljoprivrednog 
fakulteta u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d., 31000 Osijek (studiji: Bilinogojstvo – smjer 
ratarstvo i Zootehnika). 
 

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA 

 
Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 2010., 
a koje do uključivo 30. rujna. 2015. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. 
godinu preddiplomskog studija u statusu redovitog i izvanrednog studenta, a stručnih studija 
samo u statusu redovitih studenata, prema posebnim uvjetima (bez polaganja državne 
mature) i posebnoj kvoti za upis. 
 
Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
za osobe starije od 25 godina je 5, a stručnih studija 4 studenata. 
 
Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provoñenje razredbenog 
postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od 
vrednovanja uspjeha iz srednje škole. 
 
Obavijesti 
 
Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na web stranici www.pfos.hr i u Studentskoj službi 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, tel. 031/554-844 od 8.00 do 12.00 sati ili na adresi Kralja 
Petra Svačića 1d., 31000 Osijek, i u Studentskoj službi Poljoprivrednog fakulteta u 
Vinkovcima, tel. 032/343-402 od 8,00 do 12,00 sati ili na adresi H.D. Genschera 16d., 32100 
Vinkovci. 
 
 
6. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK, Franje Kuhača 20, 31000 Osijek, 
tel. 031/224-331, fax: 031/207-115; IBAN: HR1725000091102017142, HypoAlpe Adria Bank; 
e-mail: upisi@ptfos.hr, http://www.ptfos.unios.hr  
  
Upisi kandidata na preddiplomski sveučilišni studij Prehrambena tehnologija, prema rang listi 
objavljenoj putem NISpVU sustava, provoditi će se u:  
  

- ljetnom roku: 23. i 24. srpnja 2015.  
- jesenskom roku: 25. rujna 2015.  

  
Detaljan raspored upisa biti će objavljen 18. srpnja 2015., odnosno 22. rujna 2015. na 
mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr  
  
 

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA 

 
Osobe koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završile u Republici Hrvatskoj prije 
2010., a koje do uključivo 31. 9. 2015. navršavaju 25 godina, mogu ostvariti pravo upisa u I. 
godinu preddiplomskog studija u statusu redovitog studenta prema posebnim uvjetima (bez 
polaganja državne mature) i posebnoj kvoti za upis.  



Kvota za upis u I. godinu preddiplomskog studija Prehrambena tehnologija za osobe 
starije od 25 godina je 10 studenata.  
  
Posebni uvjeti upisa za osobe starije od 25 godina podrazumijevaju provoñenje razredbenog 
postupka tijekom kojeg se formira rang-lista za upis. Razredbeni postupak sastoji se od 
vrednovanja uspjeha iz srednje škole i vrednovanja uspjeha postignutog na razredbenom 
ispitu.  

Razredbeni postupak  

a) Vrednovanje uspjeha iz srednje škole   

Uspjeh u srednjoj školi vrednuje se na način da se sumiraju opći uspjeh svakog razreda 
srednje škole i ocjene iz predmeta: Matematika, Fizika, Kemija, Biologija i Hrvatski jezik, 
koje su ostvarene u svakom razredu srednje škole.   

Na temelju uspjeha u srednjoj školi kandidat može ostvariti najviše 120 bodova.  

b) Vrednovanje uspjeha na razredbenom ispitu   

Razredbeni ispit uključuje provjeru znanja iz kemije i matematike, koja su obuhvaćena 
programom srednjih škola Republike Hrvatske.  
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz kemije i matematike, kandidat može 
ostvariti najviše 120 bodova, od toga 60 bodova iz kemije i 60 bodova iz matematike.   

Na razredbenom ispitu kandidat mora ostvariti minimalno po 20 % bodova na testovima iz 
matematike i kemije, odnosno 12 bodova iz matematike i 12 bodova iz kemije.  

Kandidat koji tijekom razredbenog postupka ostvari minimalno 84 boda (35 %), od ukupno 
mogućih 240 bodova, postigao je razredbeni prag te se svrstava na rang-listu za upis prema 
ukupno ostvarenim bodovima.  

Kandidatima koji su bili upisani na neki dodiplomski studij, a nisu ga završili, te su tijekom 
studija položili predmete koji obuhvaćaju područje kemije i matematike zastupljeno na 
razredbenom ispitu, može se vrednovati ocjena ostvarena na ispitu s odgovarajućim brojem 
bodova na ime provjere znanja iz kemije, odnosno matematike.    

Troškove razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna snose kandidati sami.  
  

Prijave za razredbeni postupak  

  
Prijave za razredbeni postupak se primaju:  

- od 6. do 10. srpnja 2015. za ljetni upisni rok  
- od 7. do 11. rujna 2015. za jesenski upisni rok  

Prijave se predaju osobno u studentskoj službi (Franje Kuhača 18, 31 000 Osijek, 1. kat, u 
vremenu 10.00 – 14.00 h) ili poštom na adresu Fakulteta s naznakom „za natječaj za upis“.  

Obrazac za prijavu na razredbeni postupak može se preuzeti na mrežnoj stranici 
www.ptfos.unios.hr/upisi  

Uz prijavni obrazac kandidati moraju priložiti:  

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene preslike)  
- svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika) - 

rodni list  
- domovnicu  



- potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna na IBAN: 
HR1725000091102017142, Hypo Alpe Adria Bank (Opis plaćanja: „razredbeni 
postupak“; u Poziv na broj odobrenja: upisati OIB kandidata)  

- omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom kandidata (za povrat 
dokumenata) 

Razredbeni ispit  

Razredbeni ispit za kandidate starije od 25 godina održat će se u prostorijama 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, i to:  

- 14. srpnja 2015. u 9.00 sati za ljetni upisni rok  
- 15. rujna 2015. u 9.00 sati za jesenski upisni rok  

Kandidati su dužni doći na razredbeni ispit u 9.00 sati bez posebne obavijesti i sa sobom 
donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu radi identifikacije. Razredbeni ispit traje 4 sata, a 
kandidatima je dozvoljeno korištenje logaritamskih tablica i džepnog računala (kalkulatora).  

Objava rezultata i upisi  

Rezultati razredbenog postupka (rang lista za upis) biti će obavljani 15. srpnja 2015., 
odnosno 16. rujna 2015. na mrežnoj stranici www.ptfos.unios.hr/upisi  

 
Upisi kandidata starijih od 25. godina provoditi će se:  
  
- 17. srpnja 2015. (ljetni upisni rok) 
- 18. rujna 2015. (jesenski upisni rok).  
  

Obavijesti  

  
Izvanredni studenti studij upisuju i studiraju uz plaćanje pune participacije (godišnje 
školarine) u iznosu od 7.370,00 kn.  

Studenti - strani državljani studij upisuju i studiraju uz plaćanje godišnje školarine u iznosu 
od 15.000,00 kn.  

Sve dodatne obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog studija mogu se dobiti u 
Studentskoj službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 
031/224-331, kao i na mrežnoj stranici: http://www.ptfos.unios.hr/upisi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI 
 

 

 

7. EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Lj. Gaja 7, OIB:52778515544, 
tel. 031/224-400, fax: 031/211-604, URL: www.efos.hr, IBAN: HR4325000091102013376  
 

Upisi na preddiplomske sveučilišne studije će se provoditi u  
 

- ljetnom roku: 20., 21. i 22. srpnja 2015. (redovni i izvanredni) od 8.00-13.00 sati  
- jesenskom roku: 21. rujna 2015. (redovni i izvanredni) od 8.00-13.00 sati 

  
 

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA 

 
Kvota za redovite studente je 225, od kojih je 25 starijih od 25 godina i 225 izvanrednih 
studenata, od kojih 25 starijih od 45 godina 
 
Prijave kandidata starijih od 25 godina primaju se u studentskoj referadi Fakulteta 
  
Ljetni rok: 
  
Prijave: od 06. 07. – 10. 07. 2015. od 9.00-12.00 sati  
Rang lista 10. 07. 2015. u 15.00 sati. 

  
Upis kandidata starijih od 25 godina koji su prošli razredbeni ispit je 13. 07. 2015. od 9.00-
10.00 sati 
  
Jesenski rok: 
  
Prijave: od 14. 09. do 16. 09. 2015. od 9.00-12.00 sati  
Rang lista 16. 09. 2015. u 15.00 sati. 
  
Upisi 18. 09. 2015. od 9.00-10.00 sati  
 

 
   

8. FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10, 
tel. 031/321-712; www.foozos.hr; žiro račun broj: 2500009-1102044575  
  

Upisi na studije Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti će se provoditi u 
  

- ljetnom roku 20. i 21. srpnja 2015.   
- jesenskom roku  22. rujna 2015.  

  

prema rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.  

 

 

 



 

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA 

 
Uvjeti upisa za kandidate koji pristupaju razredbenom postupku 
 
Preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja i integrirani 
preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij mogu upisati osobe koje do uključivo 30. 
rujna 2015. navršavaju 25 godina, a završile su četverogodišnju srednju školu.  
Razredbenim postupkom vrednuju se ocjene srednje škole (prosjek svih ocjena 35%, 
Matematika 15%, Strani jezik 15%, Hrvatski jezik 15%, dodatni bodovi 5%). 
Kandidat dodatne bodove može ostvariti ukoliko je: 
- završio još jednu školu 
- osvojio jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima ili meñunarodnoj olimpijadi 
- stekao status sportaša I. i II. kategorije (potvrda Hrvatskog olimpijskog odbora). 
 
Prijave za razredbeni postupak  
 
Upisna kvota  
- preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja – 5 redovitih 

studenata 
- preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na 

dislociranom studiju u Slavonskom Brodu – 10 izvanrednih studenata 
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij – 10 redovitih studenata 
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij na dislociranom studiju u 

Slavonskom Brodu – 5 redovitih studenata 
 
 

Prijave za razredbeni postupak primaju se: 
 
- u ljetnom roku od 29. lipnja do 3.srpnja 2015. 
- u jesenskom roku od 7. rujna do 10. rujna 2015. 
 
Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 
Cara Hadrijana 10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente“. Obrazac prijave za razredbeni 
postupak pristupnici mogu skinuti s internetske stranice Fakulteta ili preuzeti u Uredu za 
studente. 
Ako se kandidat prijavljuje za više studija za svaki studij podnosi drugu prijavu s 
odgovarajućim dokumentima te plaća troškove razredbenog postupka za svaku prijavu. 
 
Uz obrazac prijave potrebno je priložiti: 

- rodni list, odnosno izvadak iz matične knjige roñenih 
- domovnica 
- svjedodžbe, i to: svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi i svjedodžbe svih 

razreda srednje škole 
- uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta 

HR1825000091102044575 u iznosu od 300,00 kuna 
- kandidati koji imaju pravo na bodove za vrednovanje posebnih aktivnosti, istodobno s 

prijavom moraju predati odgovarajuće dokumente, u protivnom gube pravo na 
dodatne bodove 

- velika kuverta s poštanskom markicom i adresom kandidata 
 



Obavijesti  

  
Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 
Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Slavonskom Brodu, Ivana 
Gundulića 20 i na internetskoj stranici www.foozos.hr.  
  
*Ukoliko se ne popuni kvota za izvanredni preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i 
predškolskog odgoja i obrazovanja u Slavonskom Brodu, studij se neće izvoditi.  
 
 
 
9. PRAVNI FAKULTET, 31000  Osijek, Stjepana Radića 13, tel 031/224-500, 
http://www.pravos.unios.hr; žiro račun broj IBAN: HR8023400091100163962   
  

Upisi na studije Pravnog fakulteta će se provoditi u:  

  
-  ljetnom roku od  26. kolovoza do 02. rujna 2015.   
-  jesenskom roku 22. i 23. rujna 2015.  
  
Uz prijavne obrasce pristupnici moraju priložiti navedene dokumente.  
  

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 24 GODINA 

 
1. Uvjeti 

Pristupnici koji su položili maturu po ranijim uvjetima nisu obvezni polagati ispite državne 
mature i  biti će  rangirani na temelju postignutog uspjeha u srednjoj školi.   

Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internet stranici 
Fakulteta http://www.pravos.unios.hr 

 

2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 24 godine koji se upisuju kao 
izvanredni studenti)  

  
Prijave za razredbeni postupak se primaju  06. i 07.  srpnja  2015.  Raspored upisa će se 
objaviti naknadno. 
a) Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  

- upisna kvota - 15 studenata  
 
Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Pravnog  fakulteta u Osijeku, Stjepana 
Radića 13/I kat od 9.00 do 12.00 sati.  
 
b) Stručni Upravni studij 

- upisna kvota – 15 studenata 
 
Prijave se predaju osobno u Studentsku referadu Stručnog upravnog  studija u Kampusu, 
Cara Hadrijana 8a od 9.00 do12.00 sati.  
 



Obavijesti  

  
Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu studija pristupnici mogu dobiti u: 
 
a) Studentskoj referadi Fakulteta za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, Osijek, Stjepana Radića 13/I kat, na telefon: 224-527 i 224-529 od 13.00 do 15.00 
sati, te na internet stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr  

 
b) Studentskoj referadi Stručnog upravnog studija u Kampusu, Osijek, Cara Hadrijana 8a, 

na telefon: 031/399-966, te na internet stranici Fakulteta http://www.pravos.unios.hr  
 
 

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 
 

 

 
10. FILOZOFSKI FAKULTET, 31000  Osijek, L. Jägera 9 tel. 031/211-400, telefaks: 031 212-
514, URL: http://www.ffos.unios.hr, MB 03014185, IBAN: HR40 2500 0091 1020 1886 2 
 

Upisi na preddiplomske sveučilišne studije Filozofskog fakulteta će se provoditi u  

  
- ljetnom  roku  20. i 21. srpnja 2015. 
- jesenskom roku 22. rujna 2015.  

prema rasporedu  

- ljetni rok  

  
20.07.2015. (ponedjeljak) – prostorija broj 15  
   
9.00 sati - Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni)  
                -Njemački jezik i književnost (jednopredmetni)  
   
11.30 sati – Informatologija  
  
12.30 sati – Psihologija  
 
21.07.2015. (utorak) – prostorija broj 15  
   
    8.00 sati    - Engleski jezik i književnost - Njemački jezik i  književnost  

   - Pedagogija - Povijest  
 

  9.30 sati   - Engleski jezik i književnost - Hrvatski jezik i  književnost   
                   - Hrvatski jezik i  književnost - Povijest  

  
  11.00 sati   - Engleski jezik i književnost - Filozofija 
                     - Hrvatski jezik i književnost - Filozofija  

 
  
  12.30 sati   - Hrvatski jezik i književnost - Pedagogija  
                     - Engleski jezik i književnost - Pedagogija  
            - Hrvatski jezik i književnost - Njemački jezik i  književnost 



 
  13.30 sati    - Engleski jezik i književnost - Povijest  
                      - Njemački jezik i  književnost – Povijest  
                      - Njemački jezik i  književnost – Filozofija  
  
  14.30 sati    - Mañarski jezik i književnost - Hrvatski jezik i  književnost  
                      - Mañarski jezik i književnost - Engleski jezik i  književnost  
                      - Mañarski jezik i književnost - Povijest  
                      - Mañarski jezik i književnost - Pedagogija 
 
 
 
- jesenski rok   
 

22. 09. 2015. u 9.00 sati (prostorija broj 15) - svi studiji na kojima je ostalo mjesta nakon 
ljetnog upisnog roka  
  
Ukoliko pristupnik, u izuzetnom slučaju, zbog opravdanog razloga, nije u mogućnosti doći na 
upis u utvrñenom terminu molimo da se javi Uredu za studentska pitanja najkasnije do dana 
upisa kako bi se dogovorio novi termin za upis. Pristupnik koji se nije na vrijeme javio neće se 
moći naknadno upisati. U opravdanim slučajevima pristupnika može upisati druga osoba uz 
ovjerenu punomoć za upis i potpisivanje ugovora.  
  
Dodatne obavijesti o upisu:  
1. Za upis obvezno priložiti original svjedodžbu o završnom ispitu, kopiju osobne iskaznice, tri 

fotografije (3.5 cm x 4.5.cm) za indeks, matični list i x-icu.  
2. Prilikom upisa u prostoriji broj 15  pristupnici dobivaju račun za troškove upisa. 
3. Pristupnici s invaliditetom trebaju na upis donijeti ispunjen Obrazac 1 – studenti s 

invaliditetom – evidencijski list.  
4. Pristupnici sportaši trebaju na upis donijeti ispunjen Obrazac 2 – športska evidencija.  
  

2. Obavijesti  

  
Obavijesti o upisima u I. godinu preddiplomskih studija mogu se dobiti u Uredu za studentska 
pitanja na telefon 494-646 te na mrežnoj stranici fakulteta http://www.ffos.hr.  
 
 
 
 
 
 
 

UPISI ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA NA JEDNOPREDMETNE 
PREDDIPLOMSKE STUDIJE 

 
  
1. Uvjeti upisa  
  
Završena četverogodišnja srednja škola i položen razredbeni ispit.  
  



2. Prijava za razredbeni postupak  

  
Prijave za razredbeni postupak za upis u ak. 2015./2016. g. primaju se:  
  

- za   ljetni razredbeni rok od  8. - 19. lipnja 2015.   
- za  jesenski razredbeni rok od  2. – 4. rujna 2015.   

  
Prijave za razredbeni postupak pristupnici mogu podići u holu prizemlja zgrade ili skinuti s 
mrežne stranice Fakulteta. Prijave se predaju u prostorijama broj 22. i 23. Uz prijavu 
pristupnici prilažu potrebite dokumente. U prijavi se navodi za koji studij se pristupnik 
prijavljuje. Ako se pristupnik prijavljuje za više studija za svaki studij podnosi drugu prijavu s 
odgovarajućim dokumentima, te plaća troškove razredbenog postupka za svaku prijavu. 
Prilikom prijave pristupnici dobivaju račun za troškove razredbenog postupka (300,00 kuna). 
 U prijavi za razredbeni postupak pristupnici moraju predati sljedeće:  

1. obrazac prijave (na Fakultetu ili na mrežnoj stranici Fakulteta),   
2. rodni list, odnosno izvadak iz matične knjige roñenih,   
3. domovnica,   
4. svjedodžbe, i to:   

- maturalnu svjedodžbu (svjedodžba o završnom ispitu u srednjoj školi) original ili 
preslika svjedodžbe (pristupnici koji predaju samo presliku ovog dokumenta dužni su 
original donijeti na upis),  

- svjedodžbe svih razreda srednje škole (original ili preslike),  
5. potvrdu o predaji originalnih dokumenata na drugom fakultetu,  
6. pristupnici koji imaju pravo upisa samo na osnovi razredbenog praga moraju priložiti i 

            dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi da ostvaruju to svoje pravo,   
7. pristupnici koji imaju pravo na bodove za vrjednovanje posebnih aktivnosti, istodobno 

            s prijavom moraju predati odgovarajuće dokumente, u protivnom gube pravo na 
            dodatne bodove,  

8. veliku kuvertu s markicom (12,20 kuna) i adresom pristupnika.   

Prijave koje nisu kompletne ne će se primati odnosno ne će se razmatrati, niti će pristupnici 
biti uvršteni u popis za polaganje razredbenog ispita odnosno na rang-liste.  

3. Razredbeni postupak  

  
Razredbeni se  postupak sastoji od:  
  
1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi    
- opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)  
- vrednovanja uspjeha  iz pojedinih predmeta  

2. Provjera znanja putem pismenog testa  
3. Na osnovi posebnih djelatnosti i uspjeha pristupnika  
 
Razredbene ispite imaju svi jednopredmetni studiji.  
Razredbeni ispiti u I. (srpanjskom) razredbenom roku održat će se 3. srpnja 2015. prema 
rasporedu koji će se objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta i Internet stranici Fakulteta.  
Razredbeni ispiti u II. (rujanskom) razredbenom roku održat će se 9. rujna 2015. ako u prvom 
roku ne budu popunjena sva mjesta.  
 
  



4. Rang-liste  

  
Po završetku razredbenog ispita utvrñuju se rang-liste za sve predviñene preddiplomske 
studije. Ako dva ili više pristupnika za upis na preddiplomski studij imaju isti broj bodova, 
prvenstvo ima pristupnik koji ima veći broj bodova po osnovi postignutih bodova na testu, a 
ako je i to isto, onda pristupnik koji ima veći broj bodova po osnovi bodova na temelju uspjeha 
u srednjoj školi.  
  

5. Prigovor na rang-listu  

  
Pristupnik ima pravo prigovora na neslužbenu rang-listu u roku od 24 sata od objavljivanja 
liste na oglasnoj ploči.  
Prigovor se podnosi Povjerenstvu za provoñenje razredbenog postupka  u pismenom obliku 
putem tajništva.  
Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor u roku od 24 sata od njegova podnošenja.   
  

6. Upisi  

  
Upisi studenata obavit će se u terminima kada i upisi studenata koji se upisuju na temelju 
rezultata na državnoj maturi.  
  

7. Obavijesti  

  
Fakultet će na svojim mrežnim stranicama objaviti Vodič sa svim podatcima za upis studenata 
starijih od 25 godina.  
  
  
11.  KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET, 31400 ðakovo, Petra Preradovića 17, telefon: 
031/802-402; 802-405; fax: 031/802-403; tajnistvo@djkbf.hr, žiro-račun IBAN: HR 
452390001-1100474440.  
  
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI  
(Motivacijski razgovor) 
  
Dodatna provjera obuhvaća:   
  
Motivacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije, te se vrednuje 
sa 10%, odnosno student može dobiti najviše 100 bodova. Razredbeni prag je 50 
bodova. Motivacijski razgovor je eliminacijski uvjet.  
  

Prijave  

 

Zadnji dan prijave posebnih znanja, vještina i sposobnosti je  za 
- ljetni rok - 23. lipnja 2015.   
- jesenski rok - 11. rujna 2015.   

  
Pristupnici su obvezni dostaviti Fakultetu potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 
100,00 kn uplaćenih na broj žiro-računa IBAN: HR452390001-1100474440   



  

Termin održavanja motivacijskog razgovora  

  
- ljetnom roku - 26. lipnja 2015. u 10.00 sati  
- jesenskom roku - 14. rujna 2015. u 10.00 sati   

  
  

Rezultati motivacijskog razgovora     
  
objavit će se za  
  
- ljetni rok -  27. lipnja 2015.  
- jesenski rok - 15. rujna 2015.  

na oglasnoj ploči i internet stranici Fakulteta, te na stranici www.postani-student.hr  
  

Upis   

  
na sveučilišni integrirani Filozofsko teološki studij će se provoditi u  
  
- ljetnom roku - 24. srpnja 2015. u 9.00 sati  
- jesenskom roku - 25. rujna 2015. u 9.00 sati   

Obavijesti  

  
Sve obavijesti o prijavama za motivacijski razgovor, potrebnoj dokumentaciji, rokovima i 
upisima mogu se dobiti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i to na telefon: 031/802-402 
(Tajništvo) i 031/802-405 (Ured za studente). Bitno je redovito pratiti internet stranice 
Fakulteta (www.djkbf.hr ) i www.postani-student.hr  
  

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ – UPIS KROZ 
RAZREDBENI POSTUPAK ZA PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINA  

  
1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu:  
  
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij može upisati osoba koja je završila 
četverogodišnju srednju školu (prosjek ocjena minimalno dobar (3,00)  i položen razredbeni 
ispit.  
 
2. Prijave za razredbeni postupak za pristupnike starije od 25 godina:  
  

Prijave za razredbeni postupak za upis u akademsku godinu 2015./2016. primaju se:  
- za ljetni razredbeni rok do 23. lipnja 2015.  
- za jesenski razredbeni rok do 11. rujna 2015.  

  
Obrazac prijave objavljen je na internetskoj stranici Fakulteta.  
  



Dokumenti koje je potrebno priložiti:  
1. Obrazac prijave  
2. Rodni list, odnosno Izvadak iz matične knjige roñenih   
3. Domovnica  
4. Krsni list  
5. Svjedodžbe svih razreda srednje škole  
6. Maturalna svjedodžba  
7. Preporuka župnika  
8. Potvrda o predaji originalnih dokumenata na drugom fakultetu (ukoliko je to razlog 

           nemogućnosti prilaganja istih)  
9. Potvrda o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn uplaćena na 

            žiroračun Fakulteta HR4523900011100474440, model 00, poziv na broj - OIB, s 
            naznakom "za troškove razredbenog postupka".  

10. Dvije fotografije (jedna 4x6 cm, a druga 3,5x4,5 cm)  

Nepravovremene i nepotpune prijave ne će se razmatrati.  
  
3. Razredbeni postupak 
 
     Razredbeni se  postupak sastoji od:  

1. Vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi  
- općeg uspjeha u sva četiri razreda te završnog ispita - mature (min. dobar -  

3,00)  
           -  vrjednovanje uspjeha pojedinih predmeta (hrvatski, povijest, strani jezik)  
  

2. Vrjednovanja pisanog izražavanja - esej 
  

3. Motivacijskog razgovora  
 
 
Pisani dio razredbenog postupka i motivacijskog razgovora su za:   

  
- ljetni razredbeni rok 26. lipnja 2015. u 10.00 sati  
- jesenski razredbeni rok 14. rujna 2015. u 10.00 sati  

 
 Ukoliko se na prvomu roku popune predviñena mjesta, drugi rok se ne će održati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Postupak vrjednovanja:  
  

Ocjene iz srednje škole:   

Prosjek svih ocjena i završni ispit 
(matura) (razredbeni prag je 90 bodova)  15% (150 bodova)  

Ocjene iz pojedinih predmeta:   

Hrvatski jezik  15% (150 bodova)  

Povijest  15% (150 bodova)  

Strani jezik  15% (150 bodova)  

Pisani rad - esej:   

(razredbeni prag je 100 bodova)  20% (200 bodova)  

Motivacijski razgovor   

(razredbeni prag je 100 bodova)  20% (200 bodova)  

 
 
  

4. Rang lista 
  
Po završetku razredbenog postupka utvrñuje se rang-lista za integrirani preddiplomski i 
diplomski studij.   
Ako dva ili više pristupnika imaju jednak broj postignutih bodova, prednost pri upisu ima 
pristupnik s ostvarenim većim brojem bodova na motivacijskom razgovoru.  
A ako je i taj broj bodova jednak, prednost se daje pristupniku s postignutim većim brojem 
bodova na temelju uspjeha u srednjoj školi.  
  

5. Upisi  

  
Upis studenata starijih od 25 godina obavit će se u istim terminima kada i upisi studenata 
koji se upisuju na temelju rezultata državne mature.  
  

6. Obavijesti  

 

Sve obavijesti o prijavama i provedbi razredbenog postupka  dokumentaciji, rokovima i 
upisima mogu se dobiti na Katoličkom bogoslovnom fakultetu i to na telefon: 031/802-402 
(Tajništvo) i 031/802-405 (Ured za studente).   
 



UMJETNIČKO PODRUČJE     
  

12. UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU, Kralja Petra Svačića 1f, telefon: 
031/253300, www.uaos.hr, e-mail: uaos@uaos.hr, žiro-račun broj: 2360000-1102162739  
  
Pravo upisa na preddiplomske sveučilišne studije Umjetničke akademije imaju pristupnici koji 
su završili četverogodišnju srednju školu, položili ispite obaveznog dijela Državne mature na 
osnovnoj (B) razini i položili provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku.  
Iznimno, pravo prijave imaju i:  
  

1. posebno nadareni pristupnici koji nemaju završenu srednju školu, pri čemu se  posebno 
uzimaju u obzir nadarenost; sposobnosti, postignuća, perspektiva i dob.  

  
2. pristupnici koji su ranijih godina završili srednjoškolsko obrazovanje mogu se prijaviti bez 

polaganja ispita Državne mature, ali će u tom slučaju biti zakinuti za 10% bodova koje 
Državna matura donosi. Umjetnička akademija u Osijeku raspisuje posebnu kvotu za 
studente starije od 25 godina.   

  
Umjetnička akademija provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za 
upis na preddiplomske studije Glazbene pedagogije, Klavira, Pjevanja, Likovne kulture i 
Glume i lutkarstva.  
  
 
 
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI  
 
1. Glazbena pedagogija –teorija glazbe (max. 10 % - postotni prag 50%), test iz općih 

pojmova  glazbene umjetnosti (max. 10 % - postotni prag 50%), diktat (max. 10 % - 
postotni prag 50% ), harmonija (max. 10 % - postotni prag 10%), harmonija na klaviru 
(max. 10%)  kultura pismenog izražavanja (max. 5 %), solfeggio (max. 10 % - postotni 
prag 50% ) i klavir (max. 15 % - postotni prag 46,66%),  

  

2. Klavir -klavir (max. 60 % - postotni prag 50%), teorija glazbe (max. 10 % postotni prag 
50%), diktat (max 5 % postotni prag 40%) i solfeggio (max. 5 % postotni prag 40%),  

  

3. Pjevanje -pjevanje (max. 60 % postotni prag 50%), teorija glazbe (max. 5 % - postotni 
prag 40%), diktat (max. 5 % postotni prag 40%), solfeggio (max. 5 %- postotni prag 40%) i 
klavir (max. 5 % - postotni prag 40%),  

  

4. Likovna kultura - pregled mape domaćih radova (35 radova) u boji i crtežu do posljednjeg 
dana prijave za provjeru Specifičnih znanja, vještina i sposobnosti (max. 10 %, postotni 
prag 50%), pismeni ispit iz povijesti umjetnosti (max. 20 %), praktični ispit: crtanje glave, 
crtanje akta, crtanje prostora i kompozicije (max. 50 %.) Eliminacijski prag je 500 bodova.  

  

5. Gluma i lutkarstvo - uključuje provjeru talenta iz glume i lutkarske animacije, provjeru 
glazbenih i psihofizičkih sposobnosti kroz fizičke vježbe kroz tri eliminacijska kruga. 
Provjera muzikalnosti (max. 10%), provjera pripremljenih zadataka (max. 10 %), pismeni 
test iz opće kulture (max. 10%), završna prezentacija (max.50 %). Razredbeni prag je 500 
bodova.  



 
6. Kazališno oblikovanje 

Pristupnici/e koji su u školskoj godini 2009/2010. bili polaznici/e četvrtog razreda 
srednjoškolskog obrazovanja, kao i sve daljnje mlañe generacije, moraju položiti ispite 
obveznog dijela Državne mature na osnovnoj (B) razini (hrvatski, strani jezik, matematika).  

Prema pojedinim dionicama razredbenog postupka, boduje se: 

1. Ocjena iz državne mature 10%.....................................................100 bodova maks. 
    (hrvatski jezik 4%, strani jezik 4%, matematika 2%) 
2. Ocjene iz srednje škole (prosjek tijekom četiri godine) 10%.....100 bodova maks. 
3. Mapa 10%…………………………………………………….……........100 bodova maks. 
4. Pismeni ispit iz opće kulture 20% …………………………………..200 bodova maks. 
5. Praktični dio ispita: crtanje 40% ..………………………….............400 bodova maks. 
6. Informativni razgovor 10%.............................................................100 bodova maks. 
    UKUPNO.............................................................................….…....1000 bodova maks. 

Razredbeni prag je 500 bodova. 
 
Razredbeni postupak za pristupnike starije od 25 godina (koji nisu obveznici Državne 
mature) i strane državljane čine 4 dijela istovjetna provjeri znanja i vještina kao i za 
pristupnike mlañe od 25 godina pri čemu su rezultati razredbenog postupka iskazuju, 
kako slijedi: 
 
 
          1. prosjek svih ocjena; matura/završni rad 20% 

               Opći uspjeh            bodovi            Matura           bodovi 
               izvrstan                  100                 izvrstan            100 
               vrlo dobar                60                 vrlo dobar          60 
               dobar                       20                  dobar                 20 
               dovoljan                    0                  dovoljan              0 

           2. provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti 80% 
 
1. Ocjene iz srednje škole (prosjek tijekom četiri godine) 20% …..200 bodova maks. 
2. Mapa 10%.........................................................…..…………………..100 bodova maks. 
3. Pismeni ispit iz opće kulture 20%...................................................200 bodova maks. 
4. Praktični dio ispita: crtanje 40%.....................................................400 bodova maks. 
5. Informativni razgovor 10%...............................................................100 bodova maks. 

UKUPNO……..........................................1+2………….……….......1000 bodova  maks. 
 
Razredbeni prag 500 bodova 
                                                                                                                                                                                                                   
Svi formalni uvjeti koji se odnose na polaganje i provjeru specifičnih znanja, vještina i 
sposobnosti kandidata starijih od 25 godina identični su uvjetima pristupnika koji su u 
obvezi polaganja Državne mature (mlañi od 25 godina). 
 
 
UVJETI UPISA NA IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ KAZALIŠNO 
OBLIKOVANJE  

Pravo prijave za upis imaju pristupnici/e koji imaju završenu srednju školu u trajanju od četiri 
godine. Prijava za upis na izvanredni Preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje 
nije ograničena dobnom granicom pristupnika. Pravo upisa ostvaruju pristupnici koji su prešli 
razredbeni prag. 
 



Provjera specifičnih znanja, vještina i motivacije pristupnika čini ukupnu ocjenu razredbenog 
postupka i ocjenjuju se u sljedećem omjeru:  

- mapa domaćih radova 80% (maksimalno 80 bodova), 
- motivacijski razgovor 20% (maksimalno 20 bodova). 

Pravo upisa na Izvanredni Preddiplomski sveučilišni studij Kazališno oblikovanje ostvaruju 
pristupnici koji su prešli razredbeni prag koji iznosi 50 bodova. 
 
Detaljna objašnjenja zadanih elemenata  provjere znanja, vještina i sposobnosti za 
upis na sve preddiplomske studije Umjetničke akademije u Osijeku mogu se pronaći 
na web stranici Akademije www.uaos.hr (upisi 14./15.), u službenim upisnim 
brošurama Akademije dostupnim u Uredu za studente ili na telefon 031/253-300.   
  
  
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se za:  

- ljetni rok: od 29. lipnja do 03. srpnja 2015. prema rasporedu koji je objavljen na 
oglasnoj ploči i Internet stranici Umjetničke akademije (za studije - Glazbena 
pedagogija, Klavir, Pjevanje i Likovna kultura), te od 06. do 10. srpnja 2015. (za 
studij Kazališno oblikovanje - redovni i izvanredni).   

- jesenski rok: od 01.rujna do 06.rujna 2015 (za studij Glume i lutkarstva) 
- jesenski rok: od 07.rujna do 11.rujna 2015. (za studij Kazališno oblikovanje –

redovni i izvanredni ) 
- jesenski rok : od 14. do 18.rujna 2015. (za studije Glazbene pedagogije, Klavira, 

Pjevanja i  Likovne kulture)  
  
Zadnji dan prijave posebnih znanja, vještina i sposobnosti je: 

- ljetni rok - 26. lipnja 2015. za preddiplomske sveučilišne studije: 
            Glazbena pedagogija, Klavir, Pjevanje, Likovna kultura 

- ljetni rok - 03.srpnja 2015. za preddiplomski sveučilišni studij   
            Kazališno  oblikovanje (redovni i izvanredni) 
 

- jesenski rok -  28. kolovoza 2015. za preddiplomski sveučilišni studij Gluma i 
            lutkarstvo 

- jesenski rok - 04.rujna 2015. za preddiplomski sveučilišni studij Kazališno 
            oblikovanje (redovni i izvanredni) 

-  jesenski rok - 11.rujna 2015. za preddiplomske sveučilišne studije: Glazbena 
            pedagogija, Klavir, Pjevanje, Likovna kultura 
  
Prijave za provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti pristupnici podižu na Umjetničkoj 
akademiji u Osijeku ili na web stranici Akademije.  
  
Pristupnici su obvezni dostaviti Akademiji potvrdu o uplati troškova provjere u iznosu od 
300,00 kn uplaćenih na broj žiro-računa 2360000-1102162739 s naznakom "za provjeru 
specifičnih znanja, vještina i sposobnosti ".  

  

Uz dokumente navedene u općem dijelu, pristupnici prilažu za:  

  

 

 

 



STUDIJ LIKOVNE KULTURE  

- mapa domaćih radova tvrdo ukoričena u formatu 100x70 cm  

  

STUDIJ PJEVANJA I STUDIJ GLUME I LUTKARSTVA  

  
- kraći životopis, fotografiju te potvrdu liječnika laringologa   
- frankiranu kovertu za povrat dokumenata (za preporučenu pošiljku), s adresom 

kandidata  
  
Ako se pristupnik prijavljuje na više studija, za svaki studij podnosi zasebnu prijavu s 
odgovarajućim dokumentima i dokazom o uplati troškova razredbenog postupka. Prijave bez 
traženih priloga, neće se razmatrati.  
  

Rezultati provjere sposobnosti objavit će se u  
  

- ljetnom  roku 07. srpnja 2015. za studije Glazbene pedagogije, Klavira, Pjevanja 

                                                               i Likovne kulture,  

                                   14. srpnja 2015. za studij Kazališnog oblikovanja 

 

- jesenskom roku  09. rujna 2015.  za studij Glume i lutkarstva,  
                                          15. rujna 2015  za studij Kazališnog oblikovanja – redoviti i            

izvanredni  
                                          18. rujna 2015. za studije Likovne kulture, Glazbene pedagogije, 

Klavira i Pjevanja   
 na oglasnoj ploči i Internet stranicama Umjetničke akademije.  

Upisi  

  
na preddiplomske sveučilišne studije Umjetničke akademije će se provoditi u  
  

- ljetnom  roku  18. srpnja 2015. u 9 sati.  

- jesenskom roku  22. rujna 2015. u 9 sati.  

  

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrñenom rasporedu, gube 
pravo na upis.  

Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, obvezni su prije upisa platiti troškove upisa. Pored 
ovih troškova studenti plaćaju indeks i troškove izrade studentske kartice te članarinu čiju 
visinu odreñuje Studentski zbor.  

Pristupnici koji se nisu upisali na željeni studij u I. roku, mogu se prijaviti na II. razredbeni rok 
prema uvjetima koji su navedeni.  

Obavijesti  

Obavijesti u svezi upisa u prvu godinu preddiplomskih sveučilišnih studija Umjetničke 
akademije Osijek mogu se dobiti u Studentskoj referadi, Kralja Petra Svačića 1f ili na telefon 
031/ 253-300  
  



 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI  
  

  
13. ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STRISSMAYERA U OSIJEKU, 
31000 Osijek, Cara Hadrijana 8/A, tel: 031/399-900, fax. 031/399-939, IBAN broj HR54  
25000091402130208 

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Biologije će se provoditi u  

- ljetnom roku 20. srpnja 2015.  
- jesenskom roku 22. rujna 2015.  

 
Pristupnici na upis donose sljedeće:  

- Potvrda liječnika (opće prakse) da pristupnik/ca nije alergičan/a na bilje i kemikalije  
- Presliku uplaćene uplatnice za troškove upisa (IBAN: HR5425000091402130208)  
- Dvije fotografije za index (4 x 6 cm), matični list (3,5 x 4,5 cm) i x-icu (4 x 6 cm)  
 

 

UPISI PRISTUPNIKA STARIJIH OD 25 GODINA KROZ RAZREDBENI POSTUPAK 

Uvjeti upisa za pristupnike koji pristupaju razredbenom postupku  

Na studij se mogu prijaviti osobe starije od 25 godina koje su završile četverogodišnju srednju 
školu. Izbor pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Biologija obavlja se putem 
vrednovanja uspjeha u srednjoj školi i to:   

- opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura)  
- vrednovanja uspjeha  iz predmeta: Biologija, Kemija i Fizika  

 
Upisna kvota za pristupnike starije od 25 godina je 5 studenata 
 

Obavijesti  

Obavijesti o upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Biologije na Odjelu za 
biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku pristupnici mogu dobiti u 
Studentskoj referadi, Cara Hadrijana 8/a, na http://www.biologija.unios.hr ili na telefon 
031/399-904.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 



14. ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, 
31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel: 031/ 232 - 700, Telefax: 031/ 232 - 701; IBAN: 
HR7125000091402130193; URL: www.fizika.unios.hr 

 
Upisi na sveučilišni preddiplomski studij Fizike na Odjelu za fiziku će se provoditi u   
 

- I. srpanjskom roku 20. srpnja 2015. od 9.00 do 13.00 sati 
- II. rujanskom roku 23. rujna 2015. od 9.00 do 13.00 sati 

 

Obavijesti 

Obavijesti o upisu u I. godinu studija na Odjel za fiziku pristupnici mogu dobiti u Uredu za 
studente, Trg Ljudevita Gaja 6,  na web stranici http://www.fizika.unios.hr i telefonom na broj: 
031/232-726. 

 
15. ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, 
HR-31000 Osijek, Ulica cara Hadrijana 8/A, tel: 031/399-967, fax: 031/399-969, žiro  račun 
IBAN: HR5925000091402130312 
 
 
Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Kemije će se provoditi u 

I. ljetnom roku 22. srpnja 2015. od 8.30 sati do 12.00 sati 
II. jesenskom roku 24. rujna 2015. od 8.30 sati do 12.00 sati 
 

Obavijesti  

Obavijesti o upisu u prvu godinu preddiplomskog studija Kemije na Odjelu za kemiju mogu se 
dobiti u Uredu za studente Odjela, Ulica cara Hadrijana 8/A, na broj telefona 031/399-967, na 
web stranici Odjela / Upisi www.kemija.unios.hr, a svi upiti mogu se poslati i na e-mail: 
referada.kemija@kemija.unios.hr  

 

16. ODJEL ZA MATEMATIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U  
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Telefon: 031/224-804, Telefaks: 031/224-801, 
http://www.mathos.unios.hr, IBAN: HR3725000091402000049 

 

Upisi na preddiplomski sveučilišni studij Matematike i integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni nastavnički studij Matematike i informatike na Odjelu za matematiku će se 
provoditi u    

- ljetnom roku 20. srpnja 2015. od 8.00 do 13.00 sati  
- jesenskom roku 23. rujna 2015. od 8.00 do 13.00 sati  
  

Zamolbe i odgovarajuću dokumentaciju temeljem aktivnosti koje se vrednuju kao posebna 
postignuća pristupnici su dužni dostaviti poštom na adresu Odjela za matematiku, Trg 
Ljudevita Gaja 6 s naznakom (Posebna postignuća) ili osobno do 19. lipnja 2015. 



Obavijesti  

Obavijesti o upisu u I. godinu studija na Odjel za matematiku  pristupnici mogu dobiti u Uredu 
za studente Odjela za matematiku, Trg Ljudevita Gaja 6, na web stranici 
http://www.mathos.unios.hr  i  telefonom na broj: 031/ 224 804.  

 
 

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI 
  

17. ODJEL ZA KULTUROLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U  
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, tel: 031/224-222, žiro-račun broj 
25000091401131194; IBAN: HR6025000091401131194; URL: http://kulturologija.unios.hr  
  

Upisi na preddiplomski sveučilišni interdisciplinarni studij Kulturologija; smjerovi:  

- Kulturalni menadžment  
- Knjižničarstvo  
- Medijska kultura  

  
će se provoditi u  
  
- ljetnom roku  - 20. i 21. srpnja 2015. od 9.00 do 14.00 sati  
- jesenskom roku - 22. rujna 2015. od 9.00 do 14.00 sati  

 

Obavijesti  

Obavijesti o upisu u prvu godinu preddiplomskog interdisciplinarnog sveučilišnog studija 
Kulturologije za smjerove Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo mogu se 
dobiti u Uredu za studente Odjela za kulturologiju, Trg Svetog Trojstva 3, Osijek, na telefone: 
031/224-284, 031/224-285, 031/224-288 i na web stranici Odjela za kulturologiju 
http://kulturologija.unios.hr  

 
 
 


