
SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU  
 

 

 
raspisuje 

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU  
SVEUČILIŠNIH DIPLOMSKIH STUDIJA 
U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014. 

 
Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju("Narodne novine" broj 123/03., 198/03., 105/04., 174/04.,02/07., 46/07., 
45/09, 63/11. i 94/13.) i članka 52. i 144. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja 
Strossmayera u Osijeku-pročišćeni, a sukladno Odluci Senata od 15. srpnja 2013.  
raspisuje   

NATJEČAJ 
za upis studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija 

u akademskoj godini 2013./2014. 
 
 
I.    O P Ć I    D I O     

               
 
1.  Ovim Natječajem odreñuju se osobe koje u akademskoj godini 2013./2014. 
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)   
 
A. UVJETI UPISA I TROŠKOVI PROVEDBE RAZREDBENOG ISPITA  
  
Svi uvjeti za upis na svaki pojedini studij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku uključujući provedbu razredbenog ispita navedeni su u posebnom dijelu 
natječaja   
  
Razredbeni ispit provodi se za upis na sljedeće studije:    
 
� Prehrambeno-tehnološki fakultet 
- Prehrambeno inženjerstvo,  
- Procesno inženjerstvo, 
- Znanost o hrani i nutricionizam 
Razredbeni ispit provodi se samo za pristupnike koji su završili preddiplomski stručni studij. 
 
 



� Umjetnička akademija za studije   
- Likovna kultura  
- Kazališna umjetnost 
 
� Odjel za biologiju  
-  diplomski znanstveni studij Biologije   
-  diplomski nastavnički  studij Biologije i kemije  
  
� Odjel za fiziku  
- diplomski  studij Fizika i informatika  
 
� Odjel za kulturologiju 
- diplomski studij Kulturologije; smjerovi: Kulturalni  menadžment, Medijska kultura i  
  Knjižničarastvo 
 
Napomena: pristupnici koji ne pristupe razredbenom ispitu, gube pravo na 
upis.    
 
Detaljnije obavijesti o provedbi razredbenog ispita 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 Likovna kultura i Kazališna umjetnost-

300,00 kn  
  
B. PRIJAVE   
  
Prijave za upis na znanstveno-nastavne i umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku se primaju u pravilu od 1. do 9. listopada 2013. 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 znanstveno1nastavne sastavnice, 
kako je navedeno u posebnom dijelu ovog natječaja. 
 
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.  
  
C. UPISI  
  
Upisi na sveučilišne diplomske studije provode se u pravilu 10. i 11. listopada 2013. 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.  
 
D. 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.  
 
E. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA (ŠKOLARINE)  
 
 
Redoviti studenti koji po prvi puta upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija ne 
plaćaju participaciju u troškovima studija u skladu s Ugovorom o punoj subvenciji 
participacije redovitih studenata u troškovima studija u akademskim godinama 2012./2013., 
2013./2014 i 2014./2015. potpisanim 11. prosinca. 2012.  
 
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij 
u iznosima kako slijedi: 
 

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. UPISNE KVOTE  
  
U tablici su navedene upisne kvote za upis redovitih studenata, izvanrednih studenata i 
stranih državljana.  
  
 
 



Broj upisnih mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na Sveučilištu u Osijeku 

u akademskoj 2013./2014. godini 
 

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna sastavnica/studij 
 

Broj upisnih mjesta u ak. god. 
2013./2014. 

  

  Redoviti Izvanredni Strani Ukupno 
  studenti studenti državlj.   

DIPLOMSKI STUDIJI         

PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI         
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 24 0 1 25 
Fizika i informatika; smjer: nastavnički 24 0 1 25 
ODJEL ZA KEMIJU 30 0 0 30 
Kemija 30 0 0 30 
ODJEL ZA MATEMATIKU 60 0 1 61 
Diplomski studij Matematike; smjer: Financijska 
matematika i statistika 

 
30 

 
0 1 

 
31 

Diplomski studij Matematike; smjer: Matematika i 
računarstvo 

 
30 

 
0 0 

 
30 

PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI         
ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET 220 30 0 250 
Diplomski studij elektrotehnike, smjer Elektroenergetika 85 15 0 100 
Diplomski studij elektrotehnike, smjer Komunikacije i 
informatika 35 5 0 40 
Diplomski studij računarstva, smjer Procesno računarstvo 100 10 0 110 
GRAðEVINSKI FAKULTET  115 0 2 117 
Diplomski studij Grañevinarstvo; smjerovi: 115 0 2 117 
Nosive konstrukcije 35 0 1 36 
Organizacija, tehnologija i menadžment grañenja 35 0 1 36 
Hidrotehnika 25 0 0 25 
Prometnice* 20 0 0 20 
STROJARSKI FAKULTET 90 50 1 141 
Diplomski studij Strojarstvo 90 50 1 141 
PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA         
MEDICINSKI FAKULTET 0 100 0 100 
Diplomski studij Sestrinstvo 0 70 0 70 
Diplomski studij Biolaboratorijskih tehnologija 0 30 0 30 
PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI         
POLJOPRIVREDNI FAKULTET 250 140 7 397 
Agroekonomika 30 20 1 51 
Bilinogojstvo 50 20 1 71 
smjerovi:         
Biljna proizvodnja         
Ishrana bilja i tloznanstvo         
Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo         
Zaštita bilja         
Ekološka poljoprivreda 30 20 1 51 
Mehanizacija 30 20 1 51 

 

 

 

 



 

 
Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna sastavnica/studij 

 
Broj upisnih mjesta u ak. god. 

2013./2014. 

  

  Redoviti Izvanredni Strani Ukupno 
  studenti studenti državlj.   

Zootehnika 50 20 1 71 
smjerovi:         
Hranidba domaćih životinja         
Lovstvo i pčelarstvo         
Specijalna zootehnika         
Povrćarstvo i cvjećarstvo 30 20 1 51 
Voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo 30 20 1 51 
smjerovi:         
Voćarstvo         
Vinogradarstvo i vinarstvo         
PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 90 15 3 108 
Prehrambeno inženjerstvo 50 5 1 56 
Procesno inženjerstvo 20 5 1 26 
Znanost o hrani i nutricionizam 20 5 1 26 

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI         
EKONOMSKI FAKULTET 200 250 0 450 
Financijski menadžment 40 60 0 100 
Poslovna ekonomija: smjer Menadžment 40 50 0 90 
Poduzetništvo 40 40 0 80 
Marketing 40 60 0 100 
Poslovna ekonomija: smjer Poslovna informatika 40 40 0 80 
UČITELJSKI FAKULTET 25 50 0 75 
Diplomski studij Ranog i predšk.odgoja i obrazovanja, OS 25 0 0 25 
Diplomski studij Ranog i predšk.odgoja i obrazovanja, SB 0 50 0 50 
PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI         
FILOZOFSKI FAKULTET 273 0 0 273 
Jednopredmetni 132 0 0 132 

Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički 35 0 0 35 
Njemački jezik i književnost - smjer nastavnički  17 0 0 17 
Njemački jezik i književnost - smjer prevoditeljski 10 0 0 10 
Informatologija 30 0 0 30 
Psihologija 40 0 0 40 
Dvopredmetni 141 0 0 141 

Engl. jez. i knjiž.; smjer: nastavnički i Njem. jez. i knjiž;  13 0 0 13 
smjer: nastavnički          
Engleski jezik i književnost - smjer prevoditeljski i  10 0 0 10 
Njemački jezik i književnost - smjer prevoditeljski          
Engleski jezik i književnost - smjer nastavnički i Povijest  1 0 0 1 
Engleski jezik i književnost - smjer prevoditeljski i Povijest  1 0 0 1 
Engleski jezik i književnost - smjer nastavnički i Filozofija 10 0 0 10 
Engleski jezik i književnost - smjer prevoditeljski i Filozofija 7 0 0 7 
Filozofija i Pedagogija  20     20 
Filozofija i Povijest 3     3 
Engleski jezik i književnost - smjer nastavnički i 12     12 
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički          
 

 



 

Znanstveno-nastavna/ umjetničko-nastavna sastavnica/studij  
Broj upisnih mjesta u ak. god. 

2013./2014. 

  

  Redoviti Izvanredni Strani Ukupno 
  studenti studenti državlj.   

Engleski jezik i književnost - smjer prevoditeljski i  7     7 
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički          
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički i Povijest  20     20 
Pedagogija i Povijest  15     15 
Njemački jezik i književnost - smjer nastavnički i Povijest 1     1 
Njemački jezik i književnost - smjer prevoditeljski i Povijest 1     1 
Njemački jezik i književnost - smjer prevoditeljski i  5     5 
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički          
Njemački jezik i književnost - smjer nastavnički i  5     5 
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički          
Mañarski jezik i književnost - smjer komunikološki i  3     3 
Engleski jezik i književnost - smjer nastavnički          
Mañarski jezik i književnost - smjer komunikološki i  4     4 
Engleski jezik i književnost - smjer prevoditeljski          
Mañarski jezik i književnost - smjer komunikološki i  3     3 
Hrvatski jezik i književnost - smjer nastavnički          
UMJETNIČKO PODRUČJE         
UMJETNIČKA AKADEMIJA 47 0 0 47 
Glazbena pedagogija 13 0 0 13 

Pjevanje 1 0 0 1 

Klavir 3 0 0 3 

Likovna kultura 20 0 0 20 

Gluma i lutkarstvo 10 0 0 10 

INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI         
ODJEL ZA KULTUROLOGIJU 60 30 0 90 
Interdisciplinarni diplomski studij Kulturologija         
smjerovi: Kulturalni menadžment 20 10 0 30 
Medijska kultura 20 10 0 30 
Knjižničarstvo 20 10 0 30 

SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE 1524 665 15 2204 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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, Kneza Trpimira 2b, tel. 031/224-
600; URL: www.etfos.hr; žiroračun broj 2390001-1100016777 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek 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 osobe koja su završile 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 za razredbeni postupak 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 1. do 9. listopada 2013. godine. 
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnoj tiskanici koja se podiže u 
studentskoj službi.  
Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 

- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju, 
- Dopunsku ispravu 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: 2390001-1100016777 uz naznaku JMBG-a u rubrici Poziv na broj. 

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. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni postupak sastoji se od utvrñivanja rang-liste kandidata 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. 
 
 
4. Upisi 

Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisuju se prema rasporedu objavljenom na oglasnoj 
ploči  Fakulteta i to 11. listopada 2013. 

 

5. 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, 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: IBAN: HR04 25000091102002438 
 
1. Uvjeti upisa 
 

Na Grañevinskom fakultetu Osijek u akademskoj godini 2013./2014. izvodi se sveučilišni 
diplomski studij Grañevinarstva. Prijave za upis na sveučilišni diplomski studij mogu 
podnijeti: 
• sveučilišni prvostupnici inženjeri grañevinarstva, 
• stručni prvostupnici inženjeri grañevinarstva koji su položili sve ispite s razlikovne 

godine. 
 
2. Prijave za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 23. do  26. rujna  2013. na Grañevinskom 
fakultetu Osijek, Crkvena 21 (Ured za studente, soba 2/ I kat). 
 
DOKUMENTI  POTREBNI ZA PRIJAVU 
 

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

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

3. Dopunska isprava o studiju (supplement) ili uvjerenje o položenim ispitima 
4. Rodni list 
5. 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: IBAN: HR04 25000091102002438; Model: RH67, s pozivom na 
broj OIB-a studenta. 

 

3. Razredbeni postupak 
 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita, a vrednuje se prosječan uspjeh 
ostvaren tijekom prethodnog studija. Rang lista sačinjava se prema  prosječnom uspjehu 
ostvarenom tijekom prethodnog studija.  

Rang lista će se objaviti 27.rujna 2013. u 12 sati 

 

4. Upisi 
 
Upis pristupnika provodi se temeljem rang liste 30. rujna  2013.  godine. 
 
5. Obavijesti 

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

 
 
3. STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU, 35000 Slavonski Brod, 
Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, tel. 035/446-188; URL: www.sfsb.unios.hr; IBAN 
HR8923400091100171075 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu u akademskoj godini 2013./2014. izvodi se 
sveučilišni diplomski studij Strojarstvo; smjerovi: Inženjerstvo materijala, 
Konstruiranje i razvoj proizvoda, Logistika proizvodnje, Strojarske tehnologije, 
Energetska postrojenja u trajanju od 2 godine čijim završetkom se stječe akademski naziv: 
magistar/magistra inženjer/inženjerka strojarstva (kratica: mag.ing.mech.) 
 
Sveučilišni diplomski studij Strojarstva mogu upisati osobe koja su završile preddiplomski 
studij Strojarstva Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ili preddiplomski studij strojarstva 
srodnih tehničkih fakulteta u Republici Hrvatskoj, kao i kandidati koji su položili sve ispite na 
razlikovnoj godini upisanoj na Strojarskom fakultetu u Slavonskom Brodu. 
 

2. Prijave za razredbeni postupak 

Prijave za razredbeni postupak primaju se od 1. do 9. listopada 2013. godine. 
Obrazac za prijavu može se preuzeti sa službene web stranice Strojarskog fakulteta u 
Slavonskom Brodu www.sfsb.unios.hr. 
 

Uz prijavu kandidati moraju priložiti: 
 
o Presliku domovnice, 
o Rodni list, 
o Svjedodžbu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju, 



o Dopunsku ispravu o studiju (supplement) ili prijepis ocjena. 
 
Prijave za upis predaju se u Ured za studente ili se šalju poštom na adresu Fakulteta: 
Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu, Trg Ivane Brlić-Mažuranić 2, 35000 Slavonski Brod. 

 
3. Razredbeni postupak 
 
Upis se vrši bez razredbenog ispita, a sastoji se od utvrñivanja rang-liste kandidata na 
temelju ukupne srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom 
preddiplomskog studija (na dva decimalna mjesta). 
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 pristupnike sa završenim preddiplomskim studijem strojarstva srodnih tehničkih fakulteta 
u Republici Hrvatskoj, Povjerenstvo za upise na diplomske studije po prijavi kandidata 
definirat će mogućnost upisa i eventualnu razliku ispita, ovisno o nastavnom programu 
njihovih preddiplomskih studija. Ukoliko se kandidatu odobri upis, razliku ispita upisuje u I. 
godini diplomskog studija zajedno s ostalim ispitima predviñenim nastavnim planom.  
 
 
4. Upisi 

Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisuju se 10. i 11. listopada 2013. prema rasporedu 
koji će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta.  

Pristupnici pri upisu moraju priložiti i dokaz o uplati troškova upisa u iznosu navedenom u 
općem dijelu natječaja, koji se uplaćuje na IBAN HR8923400091100171075 s naznakom 
“upisni troškovi-diplomski studij”, Model: 05 Poziv na broj: 183–2013. 

 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u 
studentskoj službi Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu ili web stranici 
www.sfsb.unios.hr. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 Adria bank ); e-mail: 
medicina@ mefos.hr; web stranica: www.mefos.hr 
 

Na Medicinskom fakultetu Osijek izvodi se:   
 
Sveučilišni diplomski studij Sestrinstvo  
 
 
1.  Uvjeti upisa 
 
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo 
- stručni studij sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova 

uz odreñivanje razlikovnih ispita 
- slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz 

odreñivanje razlikovnih ispita 
- specijalistički stručni diplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 

120 ECTS bodova 
- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 

 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju na Medicinskom fakultetu Osijek, Cara Hadrijana – zgrada broj 10 
Sveučilišnog  campusa  (Ured za studente Studija sestrinstva, soba br. 9) od  01.  do 09. 
listopada  2013.  od 10.00 do 12.00 sati. 
 
Dokumenti  potrebni za prijavu 
 
- Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju sestrinstva s najmanje 

180 ECTS bodova 
- Svjedodžba o završenom stručnom studiju sestrinstva  i potvrda o položenim razlikovnim 

ispitima 
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova 
- Prijepis ocjena 
- Rodni list 
- Domovnica 
 
3. Razredbeni postupak 
 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 
sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti 
najmanje 3,50. 

 

4. Upisi 
 
Upis pristupnika provodi se  10. i 11. listopada  2013.  godine. 
 



5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 
za studente studija Sestrinstva, soba br. 9. Medicinskog fakulteta Osijek,  ul. Cara Hadrijana,  
zgrada br.10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624 ili putem e-mail:  
sestrinstvo@mefos.hr 

 

Sveučilišni diplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija  
 
1.  Uvjeti upisa 
 
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- sveučilišni preddiplomski studij Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija (180 ECTS) 
- stručni preddiplomski studij Medicinsko laboratorijske dijagnostike s nastavnim 

opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz odreñivanje razlikovnih ispita 
- slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij (područje biomedicine i zdravstva) uz 

odreñivanje razlikovnih ispita 
- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 

 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju na Medicinskom fakultetu Osijek, Cara Hadrijana – zgrada broj 10 
Sveučilišnog  campusa  (Ured za studente Studija sestrinstva, soba br. 9) od  01.  do 09. 
listopada  2013.  od 10.00 do 12.00 sati. 
 
 
Dokumenti  potrebni za prijavu 
 
- Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju Biomedicinsko 

laboratorijskih tehnologija s najmanje 180 ECTS bodova 
- Svjedodžba o završenom stručnom preddiplomskom studiju Medicinsko laboratorijske 

dijagnostike s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova   
- Svjedodžba o završenom stručnom ili sveučilišnom preddiplomskom studiju (područje 

biomedicine i zdravstva)  
- Prijepis ocjena 
- Rodni list 
- Domovnica 
 
3. Razredbeni postupak 
 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 
sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti 
najmanje 3,50 

4. Upisi 
 
Upis pristupnika provest će se  10. i 11. listopada  2013.  godine. 
 
5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 
za studente studija Biomedicinsko laboratorijskih tehnologija, soba br. 9. Medicinskog 
fakulteta Osijek,  ul. Cara Hadrijana,  zgrada br.10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 
031/399-625 ili putem e-mail:  mjuric@mefos.hr 



PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI 
 

 
5. POLJOPRIVREDNI FAKULTET, 31000 Osijek, Kralja Petra Svačića 1d, tel. 031/554-

800, faks 031/554-853, žiroračun: 2500009-1102019470 
 
Upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija u Osijeku u trajanju od 2 godine na 
studije: 

- Agroekonomika 
- Bilinogojstvo (smjerovi: Biljna proizvodnja, Ishrana bilja i tloznanstvo, 

Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo i Zaštitabilja) 
- 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 diplomske studije imaju pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski i 
stručni studiji (područje biotehničkih znanosti), stekli najmanje 180 ECTS-a i položili sve 
ispite na razlikovnoj godini. Pristupnici koji su završili sveučilišni preddiplomski studij izvan 
područja biotehničkih znanosti mogu se upisati na diplomski studij uz obvezu polaganja 
dodatnih modula koje će im utvrditi Povjerenstvo za nastavu za svaki pojedini studij. 

Pristupnici koji su završili stručni studij iz područja biotehničkih znanosti, moraju prvo upisati 
razlikovnu godinu te položiti na njoj predviñene module.  
 
2. Prijave za upis 
 
Primanje prijava  od 01. do 07. listopada 2013. godine. 
 
Prijave pristupnika s dokumentima za razredbeni postupak predati ili slati na adresu: 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku, Kralja Petra Svačića 1d, 31000 Osijek. 
 
Dokumenti za prijavu 
Za prijavu je potrebito priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerenu presliku): 
- svjedodžba ili potvrda o završenom preddiplomskom ili stručnom studiju s potvrdom o 

završenoj razlikovnoj godini 
- 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. 

 

 



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   
 
Upisi će se provesti 10. i 11. listopada 2013. godine od 8 do 12 sati. 

 

Za upis se obvezno prilažu izvorni dokumenti, navedeni pod točkom 4. 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 (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: 031/554-844 ili na adresu: Kralja Petra 
Svačića 1d, 31000 Osijek. 

 

 

6. PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK, Franje Kuhača 20, 31000 
Osijek, tel. 031/224-353, fax: 031/207-115, IBAN: HR1725000091102017142, Hypo 
Alpe Adria Bank, e-mail: upisi@ptfos.hr; web adresa: http://www.ptfos.unios.hr  
 
 
1. Uvjeti upisa 

 
Pravo prijave za upis na diplomske studije Prehrambeno inženjerstvo, Procesno 
inženjerstvo i Znanost o hrani i nutricionizam na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu 
Osijek imaju osobe koje su završile: 
 
- odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz 

područja Biotehničkih znanosti, polja Prehrambena tehnologija i Biotehnologija; 
 
- neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz 

područja: Biotehničkih znanosti, polja Poljoprivreda/agronomija (osim studija agrarne 
ekonomike), Tehničkih znanosti, polja Temeljne tehničke znanosti i Kemijsko inženjerstvo, 



Interdisciplinarnih područja znanosti, studij Biotehnologija i istraživanje lijekova te Prirodnih 
znanosti, polja Kemija i Biologija; 

 
- preddiplomski stručni studij uz stjecanje 180 ECTS bodova, iz područja: Biotehničkih 

znanosti, polja Prehrambena tehnologija) te Tehničkih znanosti, polja Kemijsko 
inženjerstvo; 
 

- Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na 
diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek uz stjecanje 30 ECTS 
bodova.  
 

Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za pristupnike 
koji su završili preddiplomski stručni studij. 
 
Pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni studij, odnosno 
preddiplomski stručni studij, a ostvare pravo upisa temeljem razredbenog postupka, 
diplomski studij mogu upisati uz upis razlikovnih predmeta u ovisnosti o završenom 
preddiplomskom studiju i programu diplomskog studija koji upisuju te su obavezni participirati 
u troškovima izvoñenja nastave i održavanja ispita iz razlikovnih predmeta u iznosu od 
3.685,00 kuna. Ukoliko navedeni pristupnici imaju završen i Program za stjecanje 
nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise na diplomske studije 
Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek osloboñeni su polaganja razredbenog ispita i 
upisa razlikovnih predmeta. 
2. Prijave   
 
Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomski studij primaju se od 1. do 9. listopada 
2013. Pristupnici prijave mogu dostaviti osobno u Studentsku službu od 9.00 do 14.00 sati ili 
poštom zaključno s 9. listopada 2013.  
 
Prijave za pristupnike koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni ili stručni 
studij traju od 23. rujna do 27. rujna 2013. 
 
Pristupnici uz prijavni obrazac i dokumentaciju navedenu u Općem dijelu natječaja prilažu i 
slijedeću dokumentaciju: 
- ovjerenu presliku nastavnog plana i programa završenog preddiplomskog studija (samo 

pristupnici koji su završili neodgovarajući preddiplomski sveučilišni i stručni studij) 
- dokaz o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kn (samo pristupnici koji su 

završili preddiplomski stručni studij)  
Troškovi razredbenog postupka, odnosno razredbenog ispita mogu se uplatiti na blagajni 
Fakulteta ili se uplaćuju na račun Fakulteta: IBAN: HR1725000091102017142 
Obrazac za prijavu se može dobiti u Studentskoj službi Fakulteta ili na web stranici Fakulteta. 
 
 
3. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni postupak se sastoji od 

- vrednovanja/bodovanja postignutog uspjeha na preddiplomskom studiju, trajanju 
preddiplomskog studija i kompatibilnosti završenog preddiplomskog studija kako 
slijedi: broj bodova = [(A + 3/B) + C + D], gdje je: A –  težinski prosjek ocjena 
preddiplomskog studija izražen na tri decimale (suma umnožaka ocjena ispita i 
pripadajućih ECTS bodova svih predmeta podijeljena s ukupnim brojem ECTS 
bodova); B –  vrijeme za koje je kandidat završio preddiplomski studij izraženo u 
godinama studiranja kao cijeli broj (npr. 3, 4, 5…); C –  faktor kompatibilnosti studija 
(za odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij C = 10, za neodgovarajući 



preddiplomski sveučilišni studij C = 7, za stručni studij C = 5); D – 0,8 bodova za 
završen Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upise 
na diplomske studije Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek. 

- polaganja razredbenog ispita (samo za pristupnike koji su završili stručni studij). 
 
Razredbeni ispit (za pristupnike sa završenim stručnim studijem) će se održati 3. listopada 
2013. u 9.00 sati u prostorima Fakulteta, Franje Kuhača 18, Osijek. 
Pristupnik koji položi razredbeni ispit svrstava se na rang listu na temelju ukupno ostvarenih 
bodova na razredbenom postupku. 
 
4. Upisi 
 
Upisi će se provesti 15. i 16. listopada 2013. od 9.00 do 14.00 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.unios.hr 
 
 

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI 
 
 
7. EKONOMSKI FAKULTET U OSIJEKU, 31000 Osijek, Gajev trg 7, tel. 031/224-
400, fax: 031/211-604, URL: www.efos.hr žiro račun: IBAN: HR43 2500 0091 1020 
13376 

 

1. Uvjeti upisa na diplomske sveučilišne studije  
  
Prijave za upis na diplomski sveučilišni studij mogu podnijeti osobe koje su završile 
odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij.  
 
  
2. Prijave   
  
Prijave za razredbeni postupak primaju se od  01. listopada do 7. listopada 2013. godine 
od 13 do 14,30 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 sveučilišnom studiju  
• domovnicu  
• prijepis ocjena s preddiplomskog sveučilišnog studija za studente s drugih fakulteta 
• uplatnicu za troškove razredbenog postupka u iznosu 300,00 kn 

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



Razredbeni postupak obuhvaća:  
 
- Predaju prijava te formiranje rang liste prema uspjehu na sveučilišnom preddiplomskom 
  studiju.  
 
Lista kandidata koji su stekli pravo upisa na diplomski sveučilišni studij bit će objavljena 9. 
listopada 2013. godine u 16 sati. 
  
4. Upisi  
 
Upisi pristupnika na diplomski sveučilišni studij provest će se 10. i 11. listopada 2013. 
godine od 8 sati 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: IBAN HR43 2500 0091 
1020 1337 6 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.  
 
 
8. UČITELJSKI FAKULTET, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 10, tel. 031/321-712; 
031/321-713; www.ufos.hr; IBAN: HR1825000091102044575 
 
 

1. Uvjeti upisa 
 
Na Učiteljskom fakultetu u akademskoj 2013./2014. godini izvodi se redoviti sveučilišni 
diplomski studij (u Osijeku) i izvanredni sveučilišni diplomski studij (u Slavonskom Brodu): 
Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. 

 
Diplomski studij traje 4. semestra i završetkom diplomskog studija stječe se akademski 
naziv: magistar/magistra ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (mag. paed) 

 
Sveučilišni diplomski studij može upisati osoba koja je završila preddiplomski sveučilišni 
studij Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja. 
 
 
2. Prijave za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 01. do 09. listopada 2013. godine. 
Prijave za razredbeni postupak podnose se na obrascu prijave koja se podiže u studentskoj 
službi ili na: http://www.ufos.hr. Troškovi razredbenog postupka uplaćuju se na IBAN: 
HR1825000091102044575 uz naznaku OIB-a pristupnika u rubrici Poziv na broj. 
 
Uz prijavu pristupnici moraju priložiti: 
- Svjedodžbu o završenom preddiplomskom studiju 
- Dopunsku ispravu o studiju (supplement) ili prijepis ocjena 
- Rodni list i domovnicu. 

 



Prijave za upis predaju se u Uredu za studente ili poštom na adresu Učiteljski fakultet, 31000 
Osijek, Cara Hadrijana 10 (za redoviti studij) i Učiteljski fakultet, dislocirani studij u Slavonskom 
Brodu, 35 000 Slavonski Brod, Gundulićeva 22 (za izvanredni studij).  
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati. 

 
3. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni postupak sastoji se od utvrñivanja rang ljestvica pristupnika na temelju ukupne 
srednje ocjene, definirane kao aritmetička sredina ocjena ispita tijekom preddiplomskog 
studija (na dva decimalna mjesta).  
 
4. Upisi 
 
Rang ljestvica pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnim stranicama 
Fakulteta www.ufos.hr 10. listopada 2013.  
Pristupnici koji su stekli pravo upisa upisat će se prema rasporedu objavljenom na oglasnoj 
ploči  Fakulteta i na mrežnim stranicama Fakulteta www.ufos.hr 11. listopada 2013. 
Pristupnici koji ne obave upis u propisanom roku gube pravo na upis. Na upis pristupnik 
mora doći osobno te potpisati Ugovor. 

 
5. Obavijesti 
 
Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u 
studentskoj službi Učiteljskog fakulteta i URL: www.ufos.hr. 
 
 

PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI 
 
 
9. FILOZOFSKI FAKULTET, 31000  Osijek, L. Jägera 9 tel. 031/211-400, telefaks: 031 
212-514, URL: http://www.ffos.hr, MB 03014185, žiro-račun: 2500009-1102018862 
 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Završen odgovarajući preddiplomski studij. 
 
 
2. Prijava za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak za upis na sveučilišne diplomske studije u akademskoj 
godini 2013./2014. primaju se od 01. do 09. listopada 2013. godine u vremenu od 10,00 do 
12,00 sati u sobi broj 38  ( I kat). 
 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici podižu u Osijeku u holu u prizemlju zgrade. 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 sveučilišnom preddiplomskom studiju (original ili presliku), 
3. prijepis ocjena ostvarenih na preddiplomskom studiju s ukupnom prosječnom ocjenom na 
tri decimale.  
 



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. 
 
5. Upisi 
 
Upisi studenata na diplomske studije provodit će se 10. i 11. listopada 2013. 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. 
Troškovi upisa i upisnih materijala naplaćuju se 300,00 kn, cijena indeksa 150,00 kn, 
studentska iskaznica 50,00 kn, odnosno ukupno 500,00 kn. 
 
6. Obavijesti 
 
Sve obavijesti o prijavi za upis, razredbenom postupku, te ostalim uvjetima i pitanjima 
vezanim uz upis, pristupnici mogu dobiti u Uredu za studentska pitanja i na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
Upis studenata provodi se u skladu s Natječajem Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u 
Osijeku za upis studenata u I godinu sveučilišnih diplomskih studija u akademskoj godini 
2013./2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UMJETNIČKO PODRUČJE    
 
 

10. UMJETNIČKA AKADEMIJA U OSIJEKU, Kralja Petra Svačića 1f, telefon:  
031/253-300, www.uaos.hr, e-mail:uaos@uaos.hr, žiro-račun broj: 2360000-
1102162739 
 
 
ODSJEK ZA GLAZBENU UMJETNOST  

- diplomski Studij Glazbena pedagogija  
- diplomski Studij Klavir  
- diplomski Studij Pjevanje  

  
1. Uvjeti upisa 
 
Pravo upisa na diplomske studije Umjetničke akademije u Osijeku imaju pristupnici koji su 
završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij. Pravo upisa na diplomski studij Klavira i 
Pjevanja imaju pristupnici koji su završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij s 
ostvarenima minimalnim prosjekom ocjena 3,50 iz glavnog predmetna struke (Klavir ili 
Pjevanje).  

  
2. Prijave za  razredbeni postupak  
 
Prijave za razredbeni postupak  primaju se od 01. do 09. listopada  2013.  

  
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).  
 
Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 
Umjetničke akademije u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na web stranici: 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 provode se 10. i 11. listopada 2013.  
 
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  

  
Upis na sveučilišni diplomski studij Likovne kulture i pravo pristupa razredbenom ispitu imaju 
osobe sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem Likovne kulture Umjetničke 
akademije u Osijeku, te sve ostale osobe sa završenim istovjetnim ili srodnim sveučilišnim 
preddiplomskim studijem drugih visokoškolskih ustanova u Hrvatskoj (Akademija likovnih 
umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu, Akademija 
primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Arhitektonski fakultet, Učiteljski fakultet) ili 
inozemstvu. 
 
Svi pristupnici obavezno pristupaju razredbenom ispitu.  
  
2. Prijave za razredbeni postupak  
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se od:  
01. do 07. listopada  2013.  
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:   

- životopis,  
- rodni list (ne stariji od 6 mjeseci)  
- domovnicu 
- pismo motivacije (1-3 kartice) 
- svjedodžbu (uvjerenje) ili diplomu završenog prethodnog studija,  
- pristupnici koji su studij završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti  

studija  
- prijepis ocjena s izračunatim prosjekom (za pristupnike koji nisu studirali na 

Umjetničkoj akademiji u  Osijeku) 
- mapu radova  
- dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, uplaćenih na žiro-račun 

Umjetničke akademije u Osijeku, broj: 2360000-1102162739, s naznakom “za 
razredbeni postupak”.  

 
 
 
 
 
 
 
 



3. Razredbeni postupak  
 
Izbor pristupnika za upis na Akademiju obavlja se putem razredbenog postupka, koji polažu  
svi pristupnici.  
Razredbeni postupak obuhvaća:  
  
1. Razlikovni ispit  
  
Pismeni ispit iz povijesti umjetnosti polažu pristupnici sa srodnih preddiplomskih studija koji  
tijekom preddiplomskog studija nisu imali nastavu iz povijesti umjetnosti ili je nastava 
povijesti umjetnosti bila opsegom manja nego na preddiplomskom sveučilišnom studiju 
likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, a što se utvrñuje uvidom u prijepis ocjena 
pristupnika.  
Ispit je eliminatoran i ne ulazi u ukupan zbroj bodova.  
  
2. Pregled mape radova i pismo motivacije  
  
Mapa radova eliminatorni je dio razredbenog ispita. Pristupnik/ica čiju mapu radova ispitno 
povjerenstvo nije pozitivno ocijenilo, ne može biti upisan/a na diplomski studij Likovne 
kulture.  
Mapa radova može se predati u slijedećem obliku:  
U tvrdim koricama; radovi u rasponu od najmanje A4, a najviše B1 formata (originalni crteži,  
grafike i fotografije; fotografske reprodukcije: radovi rañeni slikarskim tehnikama, kiparski 
radovi); ili u digitalnom obliku (CD-Rom, DVD – fotografske  reprodukcije radova, radovi s 
područja videa, filma, multimedije i dizajna).  
Na mapu je obavezno upisati ime i prezime pristupnika.  
Mapa nosi maksimalno 800 bodova.  
  
3. Razgovor sa pristupnicima  
  
Ispitno povjerenstvo obavit će informativni razgovor sa svim pristupnicima čije su mape 
radova prethodno pozitivno ocijenjene u svrhu utvrñivanja interesa, zrelosti i osobnosti 
pristupnika, te u svrhu njihove vlastite verbalne prezentacije priloženih radova.  
Razgovor s pristupnicima nosi maksimalno 200 bodova. 
 
Razredbeni prag iznosi 500 bodova.  
  
Detaljnije informacije o razredbenom ispitu kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 
Umjetničke akademije u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na WEB-u : www.uaos.hr  
  
4. Razredbeni ispit  
 
Razredbeni ispit održat će se 09. listopada 2013. prema rasporedu koji će se objaviti na 
oglasnoj ploči Umjetničke akademije u Osijeku.  
  
5. Upisi  
 
Pravo upisa stječu pristupnici koji su prešli razredbeni prag na razredbenom ispitu. Upisi se 
provode nakon objavljivanja rezultata razredbenog postupka prema bodovnoj listi rezultata 
razredbenog postupka.  
  
Upisi pristupnika provodi se 10. i 11.  listopada 2013.  
Pristupnici koji su ostvarili pravo na upis, a ne upišu se prema utvrñenom rasporedu, gube 
pravo na upis. 
 



ODSJEK ZA KAZALIŠNU UMJETNOST  
 
diplomski studij Kazališna umjetnost; smjer: Gluma i lutkarstvo  
 
1. Uvjeti upisa   
 
Pravo upisa na diplomske studije Umjetničke akademije imaju pristupnici koji su završili 
odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij iz područja kazališne umjetnosti sa najmanje 
180 ECTS  ostvarenih bodova,  ili dodiplomski četverogodišnji studij iz područja kazališne 
umjetnosti s ostvarenim prosjekom ocjenom iznad 3,5.   
 
 
2. Prijave za  razredbeni postupak  
  
Prijave za razredbeni postupak  primaju se od 01. do 03. listopada  2013.  
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  
- preporuku 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 u Osijeku, broj: 2360000-1102162739 s 
naznakom "za razredbeni postupak".  
  
Detaljnije informacije o razredbenom postupku kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 
Umjetničke akademije u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na WEB-u : www.uaos.hr  
 
 
3. 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 10 do 15 minuta u kojem će pokazati odnos 
glumac – lutka odnosno animator - lutka. U lutkarskoj etidi pristupnik mora pokazati vladanje 
jednom lutkarskom tehnikom animacije.  
GLUMA – glumac pred dramskim tekstom 
Pristupnicima se savjetuje da monologe koje će uprizoriti izaberu iz dramskog opusa: 
M.Krleže, F. Galović, A. P. Čehova.   
Pristupnik je dužan pripremiti najmanje dva (2) monologa, kao i moguću etidu, to jest: 
- monolog iz dramskoga opusa Miroslava Krleže 
- monolog u stihu iz dramskoga opusa Frana Galovića 
- eventualiju etide na temu iz Krležina ili Galovićeva opusa 
- popis odgledanih predstavā u prethodnoj akademskoj godini 
- osvrt/analizu jedne predstave, napose u aspektu glume i jedne uloge 
- osvrt/esej o jednom dramskom djelu/fragmentu iz opusa Frana Galovića  

 



GLUMA – glumac pred kamerom 
Pristupnik treba odabrati i pripremiti jedan filmski monolog u trajanju od jedne do dvije minute. 
Odabrani filmski monolog bit će snimljen kamerom i kao takav prezentiran pred komisijom. 
Pristupnik može odabrati jedan od ponuñenih prijedloga, ili samostalno po vlastitoj želji 
odabrati film te iz njega izvući i prirediti odgovarajući filmski monolog 
Pristupnik će bez prethodne pripreme odraditi vježbu “Slušanje i reagiranje na informaciju“. 
Vježba će takoñer biti snimljena kamerom i kao takva prezentirana pred komisijom. 
 
LUTKARSTVO 
Pored samostalnog lutkarskog nastupa  pristupnik treba priložiti: 
1. Motivacijsko pismo 
2. Popis pročitane literature, od čega: 
- 2 poznate bajke  
- 2 dramska teksta koji su izvorno napisani za kazalište lutaka ili se izvode u kazalištu lutaka 
- 2 teorijska djela o kazalištu lutaka (o povijesti lutkarstva, teoriji lutkarstva, animaciji i izradi 
lutaka ili sl.) 
3. Popis odgledanih lutkarskih predstava u posljednje 2 godine (najmanje 4).  
 
 
Izbor pristupnika za upis na diplomski studij Kazališne umjetnosti, smjer: Glume i lutkarstva 
obavlja se putem razredbenog ispita, koji polažu svi pristupnici.  
 
Razredbeni ispit održat će se 4. listopada 2013. godine prema rasporedu koji će se objaviti 
na oglasnoj ploči Umjetničke akademije u Osijeku.  
 
Detaljnije informacije o razredbenom ispitu kandidati mogu dobiti u Uredu za studente 
Umjetničke akademije u Osijeku, K.P. Svačića 1f ili na WEB-u : www.uaos.hr  
4. Rang liste  
  
Rang lista se utvrñuje na temelju postignutog rezultata na razredbenom ispitu.   
  
5. Upisi  
  
Upisi pristupnika provode se 10. i 11.  listopada 2013.  
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI 
 

11. 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 

 
Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku u akademskoj 
2013./2014. godini upisivat će studente u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija 
Matematike; smjerovi: 

- Financijska matematika i statistika 

- Matematika i računarstvo 
 

(u trajanju od 2 godine), čijim se završetkom stječe akademski naziv magistar/magistra 
matematike (mag. math.). 
 
1. Uvjeti upisa 
 
Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Matematike, smjer Financijska matematika i 
statistika i smjer Matematika i računarstvo imaju pristupnici koji su završili sveučilišni 
preddiplomski/dodiplomski studij matematike, odnosno drugi odgovarajući sveučilišni 
preddiplomski ili dodiplomski studij. 
2. Prijave 
 
Prijave se primaju: od 1. do 9. listopada 2013. 

Uz prijavu pristupnici moraju priložiti dokumente navedene u općem djelu natječaja. 

 
3. Razredbeni postupak 
 
Razredbeni postupak sastoji se od utvrñivanja rang-lista pristupnika 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 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. 
 

4. Upisi 

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa provodi se  10. i  11. listopada 2013. 

Prilikom upisa pristupnici moraju priložiti dokaz o uplati troškova upisa i upisnih materijala i 
naknade za indeks. Troškovi se uplaćuju na IBAN HR3725000091402000049. 

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. 

 



5. Obavijesti 

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

 
 

12. ODJEL ZA FIZIKU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Ljudevita Gaja 6, tel: 031/ 232 - 700, Telefax: 031/ 232 
- 701; žiro račun: 2500009- 1402130193; URL: www.fizika.unios.hr 

 
Uvjeti upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike 
 
Pravo upisa na diplomski sveučilišni studij Fizike i informatike imaju pristupnici koji su završili 
preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike, odnosno drugi odgovarajući 
preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome ostvarili barem 120 ECTS bodova iz 
stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike. 
 
 
1. Prijave 
 
Prijave se primaju: od 1. do 9. listopada 2013. 

 
Uz prijavu, osim dokumenata navedenih u općem djelu natječaja, pristupnici moraju priložiti i 
dokaz o uplati troškova razredbenog postupka i naknade za indeks. Troškovi u iznosu od 450 
kn se uplaćuju na žiro račun broj: 2500009 – 1402130193 otvoren kod Hypo Alpe-Adria-bank 
d.d.. 

 

2. Razredbeni postupak 

Za pristupnike koji su završili preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij Fizike razredbeni 
postupak sastoji se od utvrñivanja rang-lista pristupnika na osnovi bodova dobivenih 
temeljem uspjeha na sveučilišnom preddiplomskom studiju. 
 
Polaganje razredbenog ispita u sklopu razredbenog postupka obvezno je za pristupnike 
koji su završili drugi odgovarajući preddiplomski/dodiplomski sveučilišni studij i pri tome 
ostvarili barem 120 ECTS bodova iz stručnih kolegija: fizike, matematike i informatike.  
1. Razredbeni ispit  
 
Razredbeni ispit održat će se: 10. listopada  2013. u 9.00 sati.  
 
Provjera znanja obavlja se testom s pitanjima iz gradiva preddiplomskog sveučilišnog studija 
Fizike. 
 
Razredbeni prag na razredbenom ispitu je 60 bodova  
Rang lista bit će objavljena na oglasnoj ploči i web stranicama Odjela. 
 

 

 



4.  Upisi 

Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa provodi se: 10. i 11. listopada 2013. godine 
prema rasporedu Povjerenstva za provedbu razredbenog postupka. 
 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog 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/ 232-726. 

 
 
13. ODJEL ZA BIOLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA  JURJA STROSSMAYERA U 
OSIJEKU, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 8/A, tel:031/399-900, fax. 031/399-939, IBAN 
HR5425000091402130208 
 
 

Na Odjelu za biologiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od akademske 
godine 2008./2009. godine izvodi se sveučilišni 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 23. do 27. rujna 2013. 
godine. 
 
3. Razredbeni postupak 
 
a) Pravo na upis bez polaganja razredbenog ispita ima 1/3 najboljih pristupnika na rang listi.    
b) Ostali pristupnici imaju pravo upisa ukoliko prijeñu prag na razredbenom ispitu, tj. ukoliko 

ostvare 60 od mogućih 100 bodova. 
 
 
4. Razredbeni ispit  
 
Razredbeni ispit održat će se  01. listopada 2013. 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 03. listopada 2013. godine od 
9,00 do 12,00 sati 
 
 
6.  Obavijesti 
 
Detaljnije obavijesti oko upisa pristupnici mogu dobiti u Studentskoj referadi, Cara Hadrijana 
8/A ili na telefon 031/399-904. 
 
 
 

14. ODJEL ZA KEMIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA  JURJA STRISSMAYERA U 
OSIJEKU, 31000 Osijek, Cara Hadrijana 8/A, Telefon +385 31 399 – 950, telefax +385 
31 399 – 969; žiro račun 250000911402130312 http://www.kemija.unios.hr  

 
Na Odjelu za kemiju izvodi se sveučilišni diplomski nastavnički studij Kemije u trajanju dvije 
godine, čijim se završetkom stječe akademski naziv magistar/magistra edukacije iz 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 završen  srodni 
preddiplomski sveučilišni studij sa ostvarenih 100  ECTS bodova iz temeljnih kemijskih 
kolegija (opća kemija, anorganska kemija, analitička kemija, fizikalna kemija, organska 
kemija i biokemija).  
Iznimno se, ukoliko nije popunjena upisna kvota, mogu upisati i pristupnici koji nisu ostvarili 
100 ECTS bodova iz temeljnih kemijskih kolegija uz obvezu upisa razlikovnih kolegija koji se 
neće ubrojiti u obvezne ECTS bodove diplomskog studija. Razlikovne ispite obvezno je 
položiti prije upisa u drugu godinu diplomskog sveučilišnog studija. 
 
2. Prijave  
  
Prijave se primaju se od 1. do 9. listopada 2013. godine  
  
3. Razredbeni postupak  
 
Za upis na diplomski studij ne održava se razredbeni ispiti već se rang - liste utvrñuju na 
temelju prosjeka ocjena postignutih na preddiplomskom studiju.  
 4. Upisi  
  
Upis pristupnika koji su stekli pravo upisa provodi se:  10. i 11. listopada 2013.  
 
5. Obavijesti  
  
Detaljnije obavijesti o upisu u I. godinu sveučilišnog diplomskog nastavničkog studija kemije   
mogu se dobiti u Studentskoj referadi, Cara Hadrijana 8/A (031 399-967) ili na 
kobranic@kemija.unios.hr 
 

 
 
 
 



INTERDISCIPLINARNO PODRUČJE ZNANOSTI 
 
15. ODJEL ZA KULTUROLOGIJU SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U 
OSIJEKU, 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3, tel: 031/224- 181, žiro-račun broj 2500009-
1401131194; URL: http://kulturologija.unios.hr 
 
1. Uvjeti upisa 

 
Za upis na sveučilišni interdisciplinarni diplomski studij Kulturologije, smjerovi: Kulturalni  
menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo mogu se prijaviti pristupnici sa završenim 
preddiplomski studijem Kulturologije, smjerovi: Kulturalni menadžment, Medijska kultura, 
Knjižničarstvo ili drugi srodan preddiplomski studij u području društvenih ili humanističkih 
znanosti s minimalno 3.5 prosjekom ocjena tijekom studija. Izbor pristupnika za upis na 
sveučilišni interdisciplinarni diplomski studij Kulturologije smjer: Kulturalni menadžment, 
Medijska kultura i Knjižničarstvo obavlja se putem razredbenog postupka koje provodi 
Povjerenstvo  za razredbeni postupak.  
 
2. Prijave za razredbeni postupak 

 
Prijave za razredbeni postupak primaju se na Odjelu za kulturologiju u Uredu za studente za 
diplomske studije od 1. listopada do 4. listopada 2013. godine putem Obrasca za prijavu 
razredbenog postupka koji se može dobiti u Uredu za studente za diplomske studije ili na 
internet stranici http://kulturologija.unios.hr. 
 
3. Razredbeni postupak  
 
obuhvaća I. i II. razinu odabira pristupnika: 
 
- I. razina obuhvaća: Vrjednovanje uspjeha na preddiplomskom studiju na temelju 

prosječne ocjena tijekom studija. 
- II. razina obuhvaća razredbeni ispit koji obuhvaća: Pisanu provjeru znanja iz područja 

kulturologije i pisanje motivacijskog eseja. 
 
Bodovana vrijednost I. i II. razine odabira pristupnika za upis na diplomski studij 
Kulturologija, smjerovi: Kulturalni menadžment, Medijska kultura i Knjižničarstvo 
utvrñena je Odlukom Vijeća Odjela za kulturologiju od 10. srpnja 2012. godine i 
objavljena na internet stranici http://kulturologija.unios.hr. 
 
4. Razredbeni ispit 

 
Razredbeni ispit održat će se 9. listopada 2013. godine u 10,00 sati u predavaonicama 
prema rasporedu koji će biti objavljen na Oglasnoj ploči u Uredu za studente i na internet 
stranici http://kulturologija.unios.hr. 
Rezultati razredbenog ispita objavit će se 11. listopada 2013. godine na Oglasnoj ploči u 
Uredu za studente i na internet stranici http://kulturologija.unios.hr. 
 
5. Upisi 
 
Upisi za pristupnike koji su stekli pravo upisa održat će se 11. listopada 2013. godine od 
10.00 do 14.00 sati 
 
6. Obavijesti 
 
Detaljnije obavijesti o upisima pristupnici mogu dobiti na Odjelu za kulturologiju u Uredu za 
studente, Trg Sv. Trojstva 3 (prizemlje), Osijek ili na telefon 031 224 299. 



 
 
 
 


