
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 

 

NATJEČAJ 

ZA UPIS STUDENATA 
U I. GODINU SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA  

U AKADEMSKOJ GODINI 2010./2011. 
 

 
 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne 
novine" broj 123/03., 105/04., 198/03., 174/04. i 46/07.) i članka 52. i 144. Statuta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a sukladno Odluci Senata od 19. travnja 2010. 
raspisuje  
 

NATJEČAJ 
za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija  

u akademskoj godini 2010./2011. 
 

 

I. OPĆI DIO 
 

1. Ovim Natječajem odreñuju se osobe koje u akademskoj godini 2010./2011. ostvaruju  
pravo na upis u I. godinu diplomskih studija na znanstveno-nastavnim  i umjetničko-
nastavnim sastavnicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u statusu: 
- redovitih studenata  
- izvanrednih studenata 
- studenata stranih državljana i osoba bez državljanstva koje jesu ili nisu trajno 

nastanjene u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: strani državljani)  

 
 

UVJETI UPISA I TROŠKOVI DODATNIH PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I 
SPOSOBNOSTI 
 
Svi uvjeti za upis na svaki pojedini studij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku uključujući eventualne dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti 
navedeni su u posebnom dijelu natječaja  
 

Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti provode se za upis na 
sljedeće studije:   
 
 
 
 

 



� Umjetnička akademija za studije  
- Gluma i lutkarstvo 
- Likovna kultura 
 
� Odjel za biologiju 

- diplomski znanstveni studij biologije  
- diplomski nastavnički  studij biologije i kemije 
 

� Odjel za fiziku 
- diplomski  studij Fizika i informatika 

 
 

 

Napomena: pristupnici koji ne pristupe dodatnoj provjeri posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti, gube pravo na upis.   
 
Detaljnije obavijesti o dodatnim provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti vidi u 
POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA.  
 

Znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku troškove provoñenja dodatne provjere znanja, vještina i 
sposobnosti naplaćuju na sljedeći način: 

 
1. Umjetnička akademija  za studije Gluma i lutkarstvo, Likovna kultura - 300 kn 
 
2. Odjel za biologiju za diplomski znanstveni studij biologije i  diplomski 

                                 nastavnički  studij biologije i kemije – 300 kn 
 
PRIJAVE  
 
Prijave za upis na znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku se primaju od 4. do 11. listopada 2010. godine. 
 
Prijave pristupnici predaju znanstveno-nastavnoj sastavnici na kojoj žele studirati i prilažu 
potrebne dokumente. 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente: (izvorne dokumente ili ovjerene preslike): 

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj 
narodnosti), 

b) rodni list, 
c) svjedodžbu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju  
d) Dopunsku ispravu o studiju (supplement) ili prijepis ocjena  

e) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kuna (Umjetnička 
akademija i Odjel za biologiju). Troškovi se uplaćuju na žiro račun znanstveno-
nastavne sastavnice. 

Prijave za upis podnose se na posebnom obrascu koja se dobije u studentskoj referadi 
znanstveno-nastavne sastavnice i predaju se neposredno ili šalju poštom na adresu 
znanstveno-nastavne sastavnice. 
 
U posebnom dijelu natječaja utvrñeni su uvjeti upisa na znanstveno-nastavne i umjetničko-
nastavne sastavnice 
 
Pored navedenih dokumenata i općih odredbi o prijavama, pristupnici su dužni priložiti i 
dokumente te ispuniti uvjete koje zahtijevaju pojedine znanstveno-nastavne sastavnice, kako 
je navedeno u posebnom dijelu ovog natječaja. 



Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 
 

UPISI 

 
Upisi na sveučilišne diplomske studije provode se 12. i 13. listopada 2010. godine prema 
postignutim bodovima na rang listi u okviru upisne kvote. 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. 
Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa, koji se uplaćuju na žiro račun 
znanstveno-nastavne ili umjetničko-nastavne sastavnice 
Detaljnije obavijesti o provedbi, mjestu i vremenu obavljanja upisa, objavljene su u 
Posebnom dijelu natječaja. 
U svakoj znanstveno-nastavnoj i umjetničko-nastavnoj sastavnici mogu se dobiti sve 
obavijesti, vezane za upis i obrasci potrebni za upis. 

TROŠKOVI UPISA 

Sve znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku za troškove upisa i upisnih materijala naplaćuju 300 kuna i cijenu 
indeksa 150 kuna, odnosno ukupno 450 kn. 

 

VISINA ŠKOLARINE 

 
Izvanredni studenti plaćaju školarinu u sljedećim iznosima: 
 

a) 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.   

b) 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 

c) 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. 

II. POSEBNI DIO 

 
U posebnom dijelu ovog natječaja naveden je u tablicama broj upisnih mjesta za svaki 
pojedini diplomski studij  odreñene znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice i 
to: 

- redovitih studenata  
- izvanrednih studenata 
- studenata stranih državljana i osoba bez državljanstva koje jesu ili nisu trajno 

nastanjene u Republici Hrvatskoj (u daljnjem tekstu: strani državljani) 
 
UPISNE KVOTE 
 
U tablici su navedene upisne kvote za upis redovitih studenata, izvanrednih studenata i za 
upis stranih državljana. 
 
 
 
 
 



Broj mjesta za upis studenata u I. godinu studija na sveučilišne diplomske studije na 
znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim sastavnicama Sveučilišta u Osijeku  

u akademskoj godini 2010./2011. 
 

 

 Broj upisnih mjesta u ak. god. 
2010./2011. 

  

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 
sastavnica/studij  

Redoviti Izvanredni Strani 
Ukupno 

studenti     studenti 

  

državljani 

  
DIPLOMSKI STUDIJI         
PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI         
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 210 30 15 255 
Diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika 70 15 5 90 
Diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i 
informatika 

 
50 

 
5 5 

 
60 

Diplomski studij računarstva, smjer Procesno računarstvo 90 10 5 105 
GRAðEVINSKI FAKULTET  115 0 5 120 
Diplomski studij Grañevinarstvo 115 0 5 120 
STROJARSKI FAKULTET 65 30 0 95 
Diplomski studij Proizvodno strojarstvo 65 30 0 95 
PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI         
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 260 140 0 400 
Agroekonomika 30 20 0 50 
Bilinogojstvo 55 20 0 75 
smjerovi:     
Biljna proizvodnja     
Ishrana bilja i tloznanstvo     
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo     
Zaštita bilja     
Ekološka poljoprivreda 30 20 0 50 
Mehanizacija 30 20 0 50 
Zootehnika 55 20 0 75 
smjerovi:     
Hranidba domaćih životinja     
Lovstvo i pčelarstvo     
Specijalna zootehnika     
Povrćarstvo i cvjećarstvo 30 20 0 50 
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo 30 20 0 50 
smjerovi:         
Voćarstvo         
Vinogradarstvo i vinarstvo         
PREHRAMBENO TEHNOLOŠKI FAKULTET 80 30 0 110 
Diplomski studij Prehrambeno inženjerstvo 40 10 0 50 
Diplomski studij Procesno inženjerstvo 20 10 0 30 
Diplomski studij Znanost o hrani i nutricionizam 20 10 0 30 

 

 

 

 

 

 



 

 Broj upisnih mjesta u ak. god. 
2010./2011. 

  

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 
sastavnica/studij  

Redoviti Izvanredni Strani 
Ukupno 

  studenti studenti državljani   
PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI         
EKONOMSKI FAKULTET 420 100 0 520 
Poduzetništvo 60 20 0 80 
Financijski menadžment 120 20 0 140 
Marketing 60 20 0 80 
Poslovna ekonomija: smjerovi         
Menadžment 120 20 0 140 
Poslovna informatika 60 20 0 80 
PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI         
FILOZOFSKI FAKULTET 300 0 0 300 
Jednopredmetni diplomski studiji 125 0 0 125 
Hrvatski jezik i književnost; smjer: nastavnički 30 0   30 
Njemački jezik i književnost; smjer: nastavnički 25 0   25 
Njemački jezik i književnost; smjer: prevoditeljski 10 0   10 
Informatologija 30 0   30 
Psihologija 30 0   30 
Dvopredmetni diplomski studiji 175 0 0 175 
Engleski jezik i književnost – Njemački jezik i književnost;  10 0 0 10 
smjer: nastavnički         
Engleski jezik i književnost – Njemački jezik i književnost;   10 0 0 10 
smjer: prevoditeljski          
Engleski jezik i knjiž.;smjer: nastavnički-Povijest 10 0 0 10 
Engleski jezik i knjiž.;smjer: prevoditeljski-Povijest 10 0 0 10 
Engleski jezik i književnost smjer nastavnički - 
Pedagogija 

10 0 
0 

10 

Engleski jezik i književnost smjer prevoditeljski - 
Pedagogija 

10 0 
0 

10 

Engleski jezik i književnost-Hrvatski jezik i književnost; 10 0 0 10 
smjer: nastavnički         
Engleski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski- 5 0 0 5 
Hrvatski jezik i književnost         
Hrvatski jezik i književnost - Povijest 10 0   10 
Hrvatski jezik i književnost - Pedagogija 15 0 0 15 
Pedagogija - Povijest 10 0 0 10 
Filozofija - Hrvatski jezik i književnost 10 0 0 10 
Filozofija - Pedagogija 10 0 0 10 
Filozofija - Povijest 15 0 0 15 
Filozofija-Njemački jez. i književnost; smjer: nastavnički 5 0 0 5 
Povijest-Njemački jez. i književnost; smjer: nastavnički 5 0 0 5 
Pedagogija-Njemački jez. i kniževnost; smjer: nastavnički 5 0 0 5 
Mañarski jezik i knjiž. smjer: nastavnički- 5 0 0 5 
Engl. jez i književnost;smjer: nastavnički         
Mañarski jezik i knjievnost; smjer: nastavnički- 5 0 0 5 
Engl. jez i književnost; smjer: prevoditeljski         
Mañarski jezik i književnost; smjer: nastavnički- 5 0 0 5 
Hrv. jez. i književnost; smjer: nastavnički         

 



 

 Broj upisnih mjesta u ak. god. 
2010./2011. 

  

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna 
sastavnica/studij  

Redoviti Izvanredni Strani 
Ukupno 

  studenti studenti državljani   
UMJETNIČKO PODRUČJE         
UMJETNIČKA AKADEMIJA 49 0 0 49 
Diplomski studij Glazbena pedagogija 8 0 0 8 
Diplomski studij Klavir 3 0 0 3 
Diplomski studij Likovna kultura 18 0 0 18 
Diplomski studij kazališna umjetnost; smjer:Gluma i 
lutkarstvo 

 
20 

 
0 0 

 
20 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI         
ODJEL ZA MATEMATIKU 60 0 1 61 
Diplomski studij Matematika 60 0 1 61 
ODJEL ZA BIOLOGIJU 40 0 0 40 
Biologija-smjer znanstveni 20 0 0 20 
Biologija i kemija-smjer nastavnički 20 0 0 20 
ODJEL ZA FIZIKU 25 0 0 25 
Fizika i informatika-smjer nastavnički 25 0 0 25 
ODJEL ZA KEMIJU 20 0 0 20 
Kemija; smjer: nastavnički 20 0 0 20 
Ukupno diplomski studiji 1644 330 21 1995 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI 
 
 

1. ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET, 31000 Osijek, Kneza Trpimira 2b, tel. 031/224-600;  
URL: www.etfos.hr; žiroračun broj 2390001-1100016777 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek od akademske 2010./2011. godine izvode se dva 
sveučilišna diplomska studija: 
- sveučilišni diplomski studij elektrotehnike, 
- sveučilišni diplomski studij računarstva. 
 
Diplomski studiji traju 2 godine i završetkom diplomskog studija stječe se akademski naziv: 
magistar/magistra inženjer/inženjerka elektrotehnike, odnosno računarstva (kratica: 
mag.ing.el., odnosno mag.ing.comp.) 
 
Sveučilišne diplomske studije mogu upisati pristupnici koji su završili preddiplomski studij 
elektrotehnike ili računarstva Elektrotehničkog fakulteta Osijek, kao i odgovarajućih smjerova 
preddiplomskih studija elektrotehnike ili računarstva srodnih tehničkih fakulteta u Republici 
Hrvatskoj (Fakultet elektrotehnike i računarstva Zagreb, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i 
brodogradnje Split i Tehnički fakultet u Rijeci), kao i kandidati koji su položili sve ispite na 
razlikovnoj godini upisanoj na Elektrotehničkom fakultetu Osijek. 
 

2. Prijave  

 
Prijave se primaju od 4. do 11. listopada 2010. godine. 
 
Prijave se podnose na posebnoj tiskanici koja se podiže u studentskoj službi. Troškovi 
upisnog postupka uplaćuju se na žiro-račun fakulteta: 2390001-1100016777 uz naznaku 
JMBG-a u rubrici Poziv na broj. 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 
- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju, 
- Dopunsku ispravu o studiju (supplement), 
- Rodni list, 
- Domovnicu 
 
Prijave za upis predaju se u studentsku službu ili se šalju poštom na adresu fakulteta: 
Elektrotehnički fakultet, P.P. 718, HR-31107 Osijek. Prijave bez traženih priloga neće 
se razmatrati. 

 
3. Upis 
 
Upis se vrši bez razredbenog ispita, a rang-liste kandidata se utvrñuje na temelju ukupne 
srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog 
studija (na dva decimalna mjesta).  
Za prvostupnike drugih tehničkih i ostalih srodnih fakulteta Povjerenstvo za upise na 
diplomske studije po prijavi kandidata definirat će mogućnost upisa i/ili eventualnu razliku 
ispita, ovisno o nastavnom programu njihovih preddiplomskih studija. Ukoliko mu se odobri 
upis, razliku ispita kandidat upisuje u I. godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima 
predviñenim nastavnim planom.  



Za kandidate koji diplomski studij upisuju po završetku razlikovne godine, srednja ocjena 
utvrñuje se kao aritmetička sredina ocjena ispita stručnog studija i razlikovne godine (na dva 
decimalna mjesta).  
Za sve Stručne prvostupnike Elektrotehničkog fakulteta ili bilo kojih srodnih tehničkih i ostalih 
stručnih studija i Veleučilišta uvjet za upis diplomskog studija je završena razlikovna godina 
na Elektrotehničkom fakultetu Osijek, prema odluci Fakultetskog vijeća o ustrojstvu 
razlikovne godine. 

 

Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisat će se prema rasporedu objavljenom na oglasnoj 
ploči Fakulteta i to: 12. i 13. listopada 2010. 

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se „pomiče crta“ i 
pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang listi. 

 

4. Obavijesti 

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u 
studentskoj službi Elektrotehničkog fakulteta i URL: www.etfos.hr. 

 
 

 
 
 
2. GRAðEVINSKI FAKULTET, 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.hr ,     
 broj  žiro-računa:   2500009-1102002438 
 
 
Na Grañevinskom fakultetu Osijek izvodi se sveučilišni diplomski studij Grañevinarstvo;  
smjerovi: Hidrotehnika 

    Nosive konstrukcije 
               Organizacija, tehnologija i menadžment grañenja 
 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Prijavu mogu podnijeti pristupnici s akademskim nazivom: 
 
• sveučilišni prvostupnici grañevinarstva, 
• stručni prvostupnici grañevinarstva koji su  položili sve ispite s razlikovne godine. 
 
2. Prijave  
 
Prijave se primaju na Grañevinskom fakultetu Osijek,  Crkvena 21 (Ured za studente, soba 2/ 
I kat) od  4. do 11. listopada 2010.  
Pristupnici se mogu prijaviti na jedno od tri smjera: 

1. Hidrotehnika 
2. Nosive konstrukcije 
3. Organizacija, tehnologija i menadžment grañenja 

 
 
 



DOKUMENTI  POTREBNI ZA PRIJAVU 
 

- Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju s najmanje 180 
ECTS bodova ili 

- Svjedodžba o završenom stručnom studiju i potvrda o položenim ispitima razlikovne 
godine studija 

- Dopunska isprava o studiju (supplement) 
- Rodni list 
- Domovnica 

 
Uz prijavu, osim navedenih dokumenata, pristupnici moraju priložiti i dokaz o uplati troškova 
razredbenog postupka u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja, koji se uplaćuje na žiro-
račun Fakulteta,  broj: 2500009-1102002438. 

 

3. Upisi 
 

Upis se vrši bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja je sačinjena prema  
prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija. 

Upis pristupnika obavit će se  12. i 13. listopada  2010.  godine. 
 
4. Obavijesti 

 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 
za studente Grañevinskog fakulteta u Osijeku, Drinska 16a ili Crkvena ulica 21, - osobno, 
telefonom   ili preko e-mail:  student@gfos.hr 

31000  Osijek,  Drinska 16a,   tel. 031/274-377, fax: 031/274-444, Crkvena 21, tel. 031/540-
090, fax: 540-071, www.gfos.hr, broj  žiro-računa: 2500009-1102002438 
 
 

 
PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 

 
 
 

3. POLJOPRIVREDNI FAKULTET, 31000 Osijek, Trg.Sv. Trojstva 3, tel. 031/224-200, faks  
    031/207-017 žiroračun: 2393000-1102019470 
 
Na Poljoprivrednom fakultetu Osijek izvode se sveučilišni diplomski studiji u trajanju 
od 2 godine: 
 

� Agroekonomika 
� Bilinogojstvo; smjerovi: - Biljna proizvodnja,  
                                                - Ishrana bilja i tloznanstvo,  
                                                - Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo  
                                                - Zaštita bilja) 
� Ekološka poljoprivreda 
� Mehanizacija      
� Povrćarstvo i cvjećarstvo 
� Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo; smjerovi: Voćarstvo i Vinogradarstvo i 

vinarstvo 
� Zootehnika; smjerovi: Hranidba domaćih životinja, Lovstvo i pčelarstvo i 

Specijalna zootehnika 



1. Uvjeti za upis 
 

Pravo upisa na studij imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski (područje 
biotehničkih znanosti, biologije, ekologije itd.) ili stručni studij (područje biotehničkih znanosti, 
biologije, ekologije itd.) i stekli najmanje 180 ECTS-a, te pristupnici koji su završili stručni 
studij po starim nastavnim programima prije prelaska na Bolonjski sustav. Pristupnici koji su 
završili stručni studij moraju imati prosjek ocjena studija najmanje 3,00.  

Pristupnici koji su završili stručni studij, moraju uz redovite module predviñene nastavnim 
planom i programom za pojedini diplomski studij, upisati razlikovne module za pojedini 
diplomski studij (tri modula – 18 ECTS-a), sukladno posebnim uvjetima za upis diplomskih 
studija. 

 

2. Prijave za upis 
 
Prijave za upis se primaju  od 4. do 11. listopada 2010. godine. 
 
Za prijavu je potrebito priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku): 
- svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom ili stručnom studiju 
- prijepis ocjena sa studija 
- domovnicu (Hrvati koji nisu državljani RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti) 
-  rodni list 
- uplatnicu (podići u studentskoj službi) o uplati na ime troškova razredbenog postupka na 

žiro račun Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku 
- tiskanica za upis koja se dobije u Studentskoj službi u Osijeku. 

Prijave pristupnika s dokumentima predati ili slati na adresu: Poljoprivredni fakultet u 
Osijeku, Trg Sv. Trojstva 3, 31000 Osijek. 
 
 
3. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni  postupak se temelji na: 

a) vrednovanju uspjeha preddiplomskog sveučilišnog odnosno stručnog studija 
(prosječna ocjena studija) i 

b) podudarnosti sa smjerovima sveučilišnog preddiplomskog studija Poljoprivrede 
Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. 

 
Pristupnik dobiva bodove na temelju podudarnosti sa smjerovima preddiplomskog studija 
Poljoprivrede Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku kako slijedi: 

- pristupnik koji je završio sveučilišni preddiplomski studij dobiva 50 bodova i 
- pristupnik koji je završio stručni studij dobiva 35 bodova. 

Ukupni broj bodova pristupnika predstavlja sumu bodova dobivenih za podudarnost sa 
smjerovima sveučilišnog preddiplomskog studija Poljoprivrede, Poljoprivrednog fakulteta u 
Osijeku za odreñeni diplomski studij i prosječne ocjene studija. Pristupnici će biti rangirani na 
temelju ukupnog broja bodova. 
Pristupnici se prijavljuju za odreñeni diplomski studij.  
 
 
4. Upisi  
 
Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisat će se prema rasporedu12. i 13. listopada 2010. 
godine od 8 do 12 sati. 
  



Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, te dvije fotografije (4cm x 6 cm) za indeks i 
matični list koji će se dobiti pri upisu. Nadalje, potrebito je predočiti uplatnicu o uplati na ime 
troškova upisa te uplatnicu o uplati školarine (studij iz osobnih potreba i izvanredni studij). 
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo upisa u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa. 
 
 
5.  Obavijesti 

Za sve ostale obavijesti obratiti se, u vremenu od 8 do 12 sati, Studentskoj službi 
Poljoprivrednog fakulteta u  Osijeku  na telefon:  031/224-210 ili na adresu: Trg Sv. Trojstva 
3, 31000 Osijek. 

 
 
 
 
4. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK, 31000 Osijek, Franje Kuhača 18,  
tel. 031/224 353, fax: 031/207-115, žiro račun : 2500009-1102017142,  
e-mail: office@ptfos.hr, web adresa: http://www.ptfos.hr  
 
1. Uvjeti upisa 

 
Za upis na sveučilišne diplomske studije (Znanost o hrani i nutricionizam, Prehrambeno 
inženjerstvo i Procesno inženjerstvo) mogu se prijaviti i izravno upisati studij pristupnici koji 
su završili preddiplomski studij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta ili preddiplomski studij 
Prehrambene tehnologije i nutricionizma na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Sveučilišta 
u Zagrebu. 

Pristupnici koji su završili druge preddiplomske studije (Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u 
Osijeku, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Farmaceutsko-biokemijski fakultet ili 
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u 
Splitu) mogu upisati neki od gore sveučilišnih diplomskih studija  pod uvjetom polaganja 
razlike ispita. 

 
2. Prijave  
 
Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomski studij se primaju od 4. do 11. listopada 
2010. godine od 9.00 do 12.00 sati. 
 
Uz prijavu pristupnici su obvezni priložiti dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u 
iznosu navedenom u Općem dijelu natječaja koji se uplaćuje na žiro-račun broj: 2500009-
1102017142. 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u Općem dijelu natječaja, pristupnici moraju priložiti: 

- kuvertu većeg formata s poštanskom markom i adresom pristupnika za kasniji povrat 
dokumenata. 

Svi dokumenti mogu biti originali ili ovjerene kopije uz potvrdu gdje su predani originalni 
dokumenti. 
Obrazac za prijavu i popunjena opća uplatnica za troškove razredbenog postupka mogu se 
dobiti u Studentskoj službi Fakulteta. 

 

 

 

 



3. Razredbeni postupak 
 
3.1. Vrednovanje uspjeha na preddiplomskom studiju 
Uspjeh na preddiplomskom studiju odreñuje se prema prosječnoj ocjeni sa studija. 
 
 
4. Upisi 
 
Upisi će se obaviti 12. i 13. listopada 2010. godine od 9.00 do 12.00 sati 
 
5. Obavijesti 
 
Sve obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Studentskoj 
službi Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Franje Kuhača 18, tel. 031/224-353 kao i 
na web stranicama na adresi: http://www.ptfos.hr 
 
 

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI 
 
 
 

5. EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU, 31000 Osijek, Gajev trg 7, tel. 031/224-400, fax: 
031/211-604, URL: www.efos.hr žiro račun: 2500009-1102013376 (Hypo Alpe – Adria Bank). 
 
 
 
1. Uvjeti upisa na diplomske studij 
 
Diplomski studij može prijaviti osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski studij. 
Osobe koje nemaju završen odgovarajući preddiplomski studij mogu se prijaviti za upis na 
diplomski studij i ukoliko ostvare pravo upisa moraju položiti razlikovne ispite prema Rješenju 
koje će dobiti u postupku upisa na diplomski studij 

 
2. Prijave  
 

Prijave za upis na diplomski studij primaju se od 4. do 11. listopada 2010. godine od 9 do 
12 sati u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta u Osijeku.  

Studenti uz prijavu koju dobiju na Ekonomskom fakultetu u Osijeku moraju dostaviti sljedeću 
dokumentaciju: 

- svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju 
- domovnicu 
- prijepis ocjena s preddiplomskog studija 

 
3. Razredbeni postupak 
 
Izbor pristupnika za upis na diplomski studij obavlja se putem razredbenog postupka. 
Razredbeni postupak obuhvaća: 

- Predaju prijava te formiranje rang liste prema uspjehu na sveučilišnom preddiplomskom 
studiju. 

 
 
 
 



4. Upisi 
 

Upisi pristupnika na diplomski studij obavit će se 12. i 13. listopada 2010. godine  prema 
rasporedu koji će se objaviti na oglasnim pločama Ekonomskog fakulteta u Osijeku i Internet 
stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku u okviru odobrene kvote. 

Troškovi upisa, upisnih materijala i indeksa uplaćuju se na žiro račun: 2500009-1102013376 
na posebnim uplatnicama u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja.  

 
5. Obavijesti 
 
Sve dodatne obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi Ekonomskog fakulteta u 
Osijeku svaki radni dan od 9 – 12 sati ili na internet stranici Ekonomskog fakulteta u Osijeku. 

 
 

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 
 
 

6. FILOZOFSKI FAKULTET 31000  Osijek, L. Jägera 9 tel. 031/211-400,  Telefaks: 031 212-
514      URL: http: //www.ffos.hr E-mail: helpdesk@knjiga.ffos.hr MB 3014185, žiro-račun: 
2500009-1102018862 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Završen odgovarajući preddiplomski studij. 
 
 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju od 4. do 7. listopada 2010. godine. 
 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici podižu u Osijeku u holu u prizemlju zgrade. 
Prijave se predaju u prostoriji za prijem dokumenata prema rasporedu prostorija objavljenom 
na oglasnim pločama. Uz prijavu pristupnici prilažu potrebite dokumente. U prijavi se navodi 
za koji studij se pristupnik prijavljuje. 
 
Prilikom prijave za razredbeni postupak pristupnici moraju predati sljedeće:  
1. obrazac prijave (na Fakultetu ili na Internet stranici Fakulteta), -  
2. svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju (original ili presliku), 
3. popis ocjena ostvarenih na preddiplomskom studiju s ukupnom prosječnom ocjenom na 
tri decimale  
4. uplatnicu za troškove razredbenog postupka. Troškovi se uplaćuju na žiro-račun 
Fakulteta. 
 
Prijave koje nisu kompletne ne će se primati odnosno ne će se razmatrati, niti će pristupnici 
biti uvršteni na rang-liste. 

 
3. Razredbeni ispit 
 
Za upise na diplomske studije ne održavaju se razredbeni ispiti već se rang - liste utvrñuju 
na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom studiju. Ocjena se iskazuje na tri 
(3) decimale. 
 
 



4. Rang-liste 
 
Rang-liste se utvrñuju za sve predviñene jednopredmetne i dvopredmetne sveučilišne 
diplomske studije. 
 
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. 
 
5. Upisi 
 
Upisi studenata na diplomske studije provodit će se 12. i 13. listopada 2010. godine. 
Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutom mjestu na konačnoj rang-listi. 
Na studij se upisuje prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. 
Pristupnik koji ne doñe na upis u odreñeno vrijeme, gubi pravo upisa. 
 
Ako se na dan upisa ne upišu svi pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, u 12,00 sati pomiče 
se crta na rang-listi za onoliko mjesta koliko je ostalo nepopunjeno, te se prozivaju prisutni 
pristupnici. 
Pristupnik koga se prozove, a nije prisutan, gubi pravo upisa. 
 
6. Obavijesti 
 
Sve obavijesti o prijavi za upis, razredbenom postupku, te ostalim uvjetima i pitanjima 
vezanim uz upis, pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi i na Internet stranicama 
Fakulteta. 
Upis studenata u I. godinu studija akademske 2010./2011. godine provodi se u skladu s 
Pravilima o provedbi razredbenog postupka za upis studenata na diplomske studije u 
akademskoj 2010./2011. godine koji je objavljen na Internet stranicama Fakulteta. 
 
 
 

UMJETNIČKO PODRUČJE 
 

7. UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU, Kralja Petra Svačiča bb, telefon: 031/253-
300, www.uaos.hr, e-mail:uaos@uaos.hr, žiro-račun broj: 2500009-1102146232 

ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST 

- diplomski studij Gluma i lutkarstvo 

1. Uvjeti upisa  

Pravo upisa na diplomske studije Umjetničke akademije imaju pristupnici koji su završili 
odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij sa najmanje 180 ECTS  ostvarenih bodova,  ili 
dodiplomski četverogodišnji studij odgovarajućeg smjera (gluma, odnosno lutkarstvo) s 
ostvarenim prosjekom ocjenom iznad 3,5.  
 
 



2. Prijave za  razredbeni postupak 
 

Prijave za razredbeni postupak  primaju se od: 4. do 11. listopada  2010. 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici podižu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a 
predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. 
Uz prijave pristupnici prilažu: 
-domovnicu 
-rodni list 
-životopis 
-svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  
-prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri decimale 
- dvije preporuke profesora 
- pismo motivacije (1-2 kartice teksta)u kojima se navode razlozi interesa za ovaj 
diplomski studij (za pristupnike koji NISU studirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku) 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici prilažu i dokaz 
o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja, a koji 
se uplaćuje na žiro-račun Umjetničke akademije broj: 2500009-1102146232 s naznakom "za 
razredbeni postupak". 
 
Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u uredu za studente 
Umjetničke akademije, Svačićeva b.b. ili na WEB-u : www.uaos.hr 
 
3. Razredbeni ispit 
 
Izbor pristupnika za upis na diplomski studij Glume i lutkarstva obavlja se putem 
razredbenog postupka, koji polažu svi pristupnici. 
Razredbeni postupak obuhvaća: 
- provjeru motivacije, talenta i vještine posebno propisano za svako umjetničko područje 
(glume, lutkarstva) i to u obliku samostalnog glumačkog nastupa u trajanju 15 do 20. minuta 
te samostalnog lutkarskog nastupa u trajanju 15 do 20 minuta. 
Razredbeni ispit održat će se 12. listopada 2010. prema rasporedu koji će se objaviti na 
oglasnoj ploči Umjetničke akademije. 
Detaljnije informacije o razredbenom ispitu kandidati mogu dobiti u uredu za studente 
Umjetničke akademije, Svačićeva b.b. ili na WEB-u : www.uaos.hr 
 
4. Rang liste 
 
Rang lista se utvrñuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom ispitu.  
 
5. Upis 
 
Upisi pristupnika provodit će se 13. listopada 2010. 
Pravo upisa stječu pristupnici prema postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se 
obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 
razredbenog postu pka. 
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrñenom rasporedu, gube 
pravo na upis. 
 
 
 
 
 
 
 
 



ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST 
 
- diplomski Studij Glazbena pedagogija 
- diplomski Studij Klavir 
 
 
1. Uvjeti upisa 

 
Pravo upisa na diplomske studije Umjetničke akademije imaju pristupnici koji su završili 
odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij.  
 
2. Prijave za  razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak  primaju se od: 4. do 11. listopada 2010. 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici podižu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a 
predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. 
Uz prijave pristupnici prilažu: 
-domovnicu 
-rodni list 
-životopis 
-svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju  
-prijepis ocjena s preddiplomskog studija s ukupnom prosječnom ocjenom na tri decimale 
-pismo motivacije (1-2 kartice teksta)u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski 
studij (za pristupnike koji NISU studirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku) 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici prilažu i dokaz 
o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja, a koji 
se uplaćuje na žiro-račun Umjetničke akademije broj: 2500009-1102146232 s naznakom "za 
razredbeni postupak". 
 
Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u uredu za studente 
Umjetničke akademije, Svačićeva b.b. ili na WEB-u : www.uaos.hr 
 
3. Razredbeni ispit 
 
Za upise na diplomske studije Glazbenog odsjeka ne održavaju se razredbeni ispiti već se 
rang-liste utvrñuju na temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom studiju. Ocjena 
se iskazuje na tri (3) decimale.  
 
4. Rang liste 
 
Rang liste se utvrñuju za sve sveučilišne studije Odsjeka za glazbenu umjetnost.  
 
5. Upisi 
 
Upisi pristupnika provodit će se 13. listopada 2010. 
Pravo upisa stječu pristupnici prema postignutom mjestu na konačnoj rang – listi. Upisi se 
obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 
razredbenog postupka. 
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrñenom rasporedu, gube 
pravo na upis. 
 
 
 
 
 



ODSJEK ZA LIKOVNU UMJETNOST 
 
- diplomski Studij Likovne kulture  
 
1. Uvjeti upisa 
 
Pravo upisa na diplomske studije Umjetničke akademije imaju pristupnici koji su završili 
sveučilišni preddiplomski studij LIKOVNE KULTURE ili srodan preddiplomski studij  
 
2. Prijave za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od: 4. do 11. listopada 2010. 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici podižu na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a 
predaju se u prostoriji za prijam dokumenata prema rasporedu objavljenom na oglasnoj ploči. 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem dijelu natječaja, pristupnici prilažu i dokaz 
o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu navedenom u općem dijelu natječaja, a koji 
se uplaćuje na žiro-račun Umjetničke akademije broj: 2500009-1102146232 s naznakom "za 
razredbeni postupak". 
Uz prijavu pristupnici prilažu: 
-domovnicu 
-rodni list 
-životopis 
-svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom studiju 
-prijepis ocjena sa studija 
-pismo motivacije (1-2 kartice teksta)u kojima se navode razlozi interesa za ovaj diplomski 
studij (za pristupnike koji NISU studirali na Umjetničkoj akademiji u Osijeku) 
-mapa likovnih radova sa pisanim    obrazloženjem (ovisno o specifičnosti radova uz mapu  
može se dostaviti prezentacija na mediju DVD ili CD)  
 
Radovi se prilažu u mapi tvrdih korica adekvatnog formata. Na mapi mora se upisati ime i 
prezime pristupnice/pristupnika te studij na koji se prijavljuje. 
 
Pisano obrazloženje sadrži objašnjenje dosadašnjeg rada i okvirne odrednice  rada na 
diplomskom studiju i moguća teorijska uporišta. 
 
 
3. Razredbeni postupak 
 
Izbor pristupnika za upis na Akademiju obavlja se putem razredbenog postupka, koji polažu 
svi pristupnici. 
Razredbeni postupak obuhvaća: 
- test iz Povijesti umjetnosti (pismeni i usmeni) koji je eliminatoran  i ne ulazi u ukupan zbroj 
bodova, a polažu ga SAMO  pristupnici sa srodnih studija (koji nisu završili preddiplomski 
studij Likovne kulture) 
Nakon objave liste pristupnika koji su prošli test iz Povijesti umjetnosti, isti pristupaju 
pregledu mape likovnih radova sa pismenim obrazloženjem uz prezentaciju i razgovor. 
 
-pregled mape likovnih radova sa pisanim obrazloženjem uz prezentaciju i razgovor, a 
pristupaju mu SVI pristupnici razredbenog postupka sa istovjetnih studija i pristupnici sa 
srodnih studija koji su prošli test iz Povijesti umjetnosti. 
 
Detaljnije informacije o razredbenom ispitu kandidati mogu dobiti u uredu za studente 
Umjetničke akademije, Svačićeva b.b. ili na WEB-u : www.uaos.hr 
 
 



 
4. Razredbeni ispit 
 
Razredbeni ispit održat će se od 11. i 12. listopada 2010. 
prema rasporedu koji će se objaviti na oglasnoj ploči Umjetničke akademije. 
 
5. Upisi 
 
Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli razredbeni prag na razredbenom ispitu. Upisi se 
obavljaju nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 
razredbenog postupka. 
 
Upisi pristupnika provodit će se 13. listopada 2010. 
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrñenom rasporedu, gube 
pravo na upis. 
 
 
 

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI 
 
 

8. ODJEL ZA MATEMATIKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, Telefon: 031/224-804, 
Telefax: 031/224-801; http://www.mathos.hr Žiro račun: 2500009 – 1402000049 Hypo Alpe-
Adria-Bank d.d. 

 
 
Odjel za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u 
akademskoj 2010./2011. godini  upisivat će studente u I. godinu diplomskog sveučilišnog 
studija Matematike, smjer Financijska i poslovna matematika u trajanju od 2 godine), 
kojim se stječe akademski naziv magistar/magistra matematike (mag. math.). 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer Financijska i poslovna 
matematika imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski/dodiplomski studij 
matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni preddiplomski ili dodiplomski smjer. 
 
Upis se vrši bez razredbenog ispita, a rang lista pristupnika utvrñuje se na osnovi bodova 
dobivenih temeljem uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom/dodiplomskom studiju 
matematike,  kako slijedi: 
1. Svaki predmet koji je ekvivalentan stručnom predmetu sa sveučilišnog preddiplomskog 

studija Matematike na Odjelu za matematiku u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku donosi broj bodova koji je jednak dobivenoj ocjeni iz tog 
predmeta, pri čemu je moguće ostvariti najviše 125 bodova. 

2. Na osnovi posebnih aktivnosti i uspjeha i to: 
• Sudjelovanja na meñunarodnom studentskom natjecanju iz matematike  
• Primitka nagrade za uspješnost u studiranju 

Primjenom ovog kriterija moguće je ostvariti najviše 15 bodova.  
 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju: od 4. do 11. listopada 2010. 
Uz prijavu pristupnici moraju priložiti dokumenate navedene u općem djelu natječaja. 
 



3.Upisi 

 

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa provodit će se 12. i 13. listopada 2010. 

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala i 
naknade za indeks. Troškovi se uplaćuju na žiro račun broj 2500009 – 1402000049 otvoren 
kod Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.. 

 

Pristupnici koji se ne upišu navedenog datuma, gube pravo na upis. Tada se “pomiče crta” i 
pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi. 

 

4. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Matematike, smjer 
Financijska i poslovna matematika, na Odjelu za matematiku  pristupnici mogu dobiti u 
Studentskoj referadi, Trg Ljudevita Gaja 6, na web stranici http://www.mathos.hr  i  telefonom 
na broj: 031/ 224 804. 

 

9. ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,  Trg 
Ljudevita Gaja 6, 31000 Osijek tel: 031/ 232 – 700, fax: 031/ 232 – 701, 
http://www.fizika.unios.hr  žiro račun 2500009 – 1402130193 

 

Odjel za fiziku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 2010./2011. 
godini  upisivat će studente u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizika i 
informatika u trajanju dvije godine, čijim se završetkom stječe akademski naziv 
magistar/magistra fizike i informatike (mag. Phys. Et inf.) 

1. Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike 
 
Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju pristupnici koji su završili 
preddiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući preddiplomski sveučilišni 
studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i 
informatike. 
 
 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju: od 4. do 11. listopada 2010. 

 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem djelu natječaja, pristupnici moraju priložiti i 
dokaz o uplati troškova upisa i naknade za indeks. Troškovi u iznosu navedenom u općem 
dijelu natječaja se uplaćuju na žiro račun broj: 2500009 – 1402130193 otvoren kod Hypo 
Alpe-Adria-bank d.d.. 

 

3. Razredbeni postupak 

a) Pravo na upis bez polaganja razredbenog ispita imaju pristupnici koji su na 
preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizike ostvarili prosječan uspjeh od 3.00 ili veći. 



b) Ostali pristupnici imat će pravo upisa ukoliko prijeñu prag na razredbenom ispitu, 
odnosno ukoliko ostvare bar 60 bodova od mogućih 100 bodova. 

 

4. Razredbeni ispit 
 

Razredbeni ispit održat će se: 12. listopada  2010. u 9.00 sati 

Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog sveučilišnog studija 
Fizike. 
Razredbeni prag je 60 bodova. 
 
Rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranicama Odjela. 
 

5.  Upisi 

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa provodit će se: 12. i 13. listopada 2010. prema 
rasporedu koji sastavi Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka. 

Pristupnici koji se ne upišu do roka kojeg je odredilo Povjerenstvo, gube pravo na upis. Tada 
se “pomiče crta” i pravo upisa stječu pristupnici koji slijede po rang-listi, a prešli su razredbeni 
prag. 

 

6. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Fizike i informatike na 
Odjelu za fiziku  pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Trg Ljudevita Gaja 6,  na web 
stranici http://www.fizika.unios.hr  i  telefonom na broj: 031/ 232 700 i 031/ 224 804. 

 
 
 
10. ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA  JURJA STROSSMAYERA U 
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel:031/232-600, fax. 031/323-642, žiroračun 
broj 250009-1402130208 
 
 
Na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od akademske 
godine 2008./2009. godine izvodi se diplomski znanstveni studij biologije i diplomski 
nastavnički studij biologije i kemije. Studij traje 2 godine, čijim se završetkom stječe 
akademski naziv magistar/ magistra biologije i magistar/magistra u edukaciji biologije i 
kemije.  
 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Za upis na diplomski znanstveni studij biologije prijaviti se mogu pristupnici koji su završili 
preddiplomski studij  i stekli akademski naziv prvostupnik biologije (baccalaureus biologije) i 
položili razredbeni ispit.  
 



Za upis na diplomski nastavnički studij biologije i kemije prijaviti se mogu pristupnici koji 
su završili preddiplomski studij  i stekli akademski naziv prvostupnik biologije (baccalaureus 
biologije) s položenim izbornim modulom kemija 1 
 
 
2. Prijave za razredbeni postupak 
 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se na Odjelu za biologiju od 4. do 11.  listopada 
2010. godine. 
 
 
3. Razredbeni postupak 
 
a) Pravo na upis bez polaganja razredbenog ispita imaju pristupnici koji su na 

preddiplomskom studiju biologije ostvarili prosječan uspjeh od 4,50. 
b) Ostali pristupnici imaju pravo upisa ukoliko prijeñu prag na razredbenom ispitu, tj. ukoliko 

ostvare 60 bodova od mogućih 100 bodova. 
 
 
4. Razredbeni ispit  
 
Razredbeni ispit održat će se  12. listopada 2010. godine u 10.00 sati 
Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog studija biologije. 
Razredbeni prag je 60 bodova. 
 
5. Upisi 
 
Upisi za pristupnike koji su stekli pravo upisa obavljat će se 13. I 14. listopada 2010. godine 
od 9.00 do 12.00 sati 
 
6.  Obavijesti 
 
Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Trg Ljudevita 
Gaja 6 ili na telefon 031/232-646. 
 
 
 
11. ODJEL ZA KEMIJU, Kuhačeva 20, 31000 Osijek, Telefon +385 31 495 – 530, Telefax 
+385 31 495 – 549, žiro račun 2393000-1402130312, http://www.kemija.unios.hr 
 
Naziv studija: sveučilišni diplomski nastavnički studij Kemije 
Trajanje studija: Dvije godine (4 semestra) 
Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:magistar/tra edukacije iz kemije 
(profesor/profesorica kemije) 
 
1. Uvjeti upisa: 
 
Završen preddiplomski studij (baccalaureus) kemije s odgovarajućim uspjehom (prosjek 
ocjena jednak ili veći od 3,2) i stečenih najmanje 180 ECTS bodova, ili neki srodni 
preddiplomski studij uz eventualno polaganje razlikovnih ispita. 
 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju od 4. do 11. listopada 2010. 



 
Nema dodatne provjere znanja. 
 
3. Upisi 
 
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa održat će se  12. i 13. listopada 2010. 
 
4. Obavijesti 
 
Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog nastavničkog studija kemije 
na Odjelu za kemiju, mogu se dobiti na Odjelu, Kuhačeva 20 (031/495-530). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


