NADOPUNA NATJEČAJA
za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih i integriranih (preddiplomskih i diplomskih)
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u
2020./2021. akademskoj godini objavljenog na mrežnima stranicama www.uniri.hr

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI SVEUČILIŠTA U RIJECI,
51000 Rijeka, Slavka Krautzeka 83, tel.: 051/228-880 (dekanat) i 051/228-886 (Studentska služba),
IBAN: HR 4223600001101845215, www.apuri.uniri.hr

Preddiplomski sveučilišni studij GRAFIČKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Akademija primijenjenih umjetnosti u jesenskom roku provodi postupak za upis na novi preddiplomski
sveučilišni studij GRAFIČKI DIZAJN I VIZUALNE KOMUNIKACIJE. Studij je upisan u Upisnik studijskih
programa MZO-a 25. svibnja 2020. godine. Studij traje tri godine, njegovim završetkom stječe se 180
ECTS bodova i akademski naziv prvostupnik /prvostupnica grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija.
BROJ UPISNIH MJESTA
15 redovitih studenata (RH/EU), 0 stranci, 0 izvanredni studenti, ukupno 15 upisnih mjesta
PRIJAVE I DODATNE PROVJERE
Prijave za upise na studij vrše se online, putem NISpVU sustava (Nacionalnog informacijskog
sustava prijava na visoka učilišta). Upute za prijavu u sustav nalaze se na mrežnim stranicama
www.postani-student.hr i www.studij.hr.
Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij provoditi će se online u
jesenskom roku.
Bodovati će se mapa radova, motivacijsko pismo i online intervju. Radovi se podižu na google disk
putem poveznice koja će svakom kandidatu biti poslana na osobni e-mail kao i informacije o
rasporedu intervjua.
Sve pojedinosti o razredbenom postupku i dodatnim provjerama bit će objavljene na mrežnim
stranicama www.apuri.hr na poveznici upisi (https://apuri.hr/upisi-se-na-akademiju/).
Zadnji dan podnošenja prijave za dodatnu provjeru je 3. rujna 2020.
Prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera kandidati podnose osobno ili skenirano na
email studentska@apuri.hr od 25. kolovoza 2020. do 3. rujna 2020. do 12:00 sati.
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se od 7. do 10. rujna 2020.
prema točnom rasporedu koji će biti oglašen na mrežnim stranicama i/ili oglasnoj ploči Akademije.
UPISI NA STUDIJ provode se od 22. rujna 2020. godine od 8:00 do 10:00 sati
Ostale obavijesti
1. Troškove dodatnih provjera u iznosu od 330,00 kn kandidat uplaćuje na:
IBAN: HR 4223600001101845215
opis plaćanja: DODATNE PROVJERE – GDVK
poziv na broj: OIB kandidata – 09
model: 00
2. Kandidati - strani državljani dužni su do kraja studija dostaviti Službi za studentske poslove Akademije
potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi Nacionalni centar
za vanjsko vrednovanje obrazovanja, www.ncvvo.hr/?s=polaganje+hrvatskog.

