Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (“Narodne novine“ 123/03,
198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17) i članka
117. Statuta Sveučilišta u Rijeci, (KLASA: 011-01/21-01/12, URBROJ: 2170-57-01-21-1 p. t. od 16. lipnja 2021.
godine), sukladno Odluci Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/22-03/02, URBROJ: 2170-57-01-22-233
od 28. lipnja 2022. godine),

SVEUČILIŠTE U RIJECI
raspisuje
NATJEČAJ
za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija
Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.

OPĆI DIO NATJEČAJA
Izrazi koji se koriste u ovome natječaju, a koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na sve osobe
neovisno o spolnom i rodnom identitetu.
Ovisno o epidemiološkoj situaciji, a sukladno uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, rokovi i načini
prijava i upisa (osobno ili online) na visoka učilišta iz ovog natječaja podložni su promjenama. Kandidati
su dužni pratiti mrežne stranice visokih učilišta na kojima će pravovremeno biti objavljene eventualne
promjene i dodatne informacije.
Zaštita osobnih podataka
Prijavom na Natječaj kandidati potvrđuju da su upoznati da Sveučilište u Rijeci i njegove sastavnice kao
voditelji obrade osobnih podataka obrađuju njihove osobne podatke koje su dostavili uz prijavu na
natječaj izričito u svrhu provedbe predmetnog natječaja (identifikacije, obrade prijave na natječaj,
verifikacije informacija, odlučivanja o upisu i davanja povratne informacije te objave rezultata). Nadalje,
kandidati su upoznati da se njihovi osobni podaci neće obrađivati na način koji nije u skladu s navedenom
svrhom i pozitivnim propisima europskog i nacionalnog prava.

I. PODNOŠENJE PRIJAVA ZA UPIS NA STUDIJ
Prijave za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta
u Rijeci i njegovih sastavnica provode na dva načina:
- putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpDS)
- izravno visokom učilištu.
Kandidati koji su studij završili u inozemstvu
Kandidati koji su studij završili u inozemstvu, uz podnošenje prijave za upis na diplomski studij paralelno
pokreću postupak priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije Uredu za akademsko priznavanje,
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, tel.: 051/584-856, e-mail: akad.priznavanje@uniri.hr.
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Zahtjev za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije podnosi se na propisanom obrascu. Obrazac
je moguće preuzeti na sljedećoj poveznici odabirom izbornika „Dokumenti" / "Obrazac za akademsko
priznavanje“.

A) PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJ putem NISpDS sustava
Prijave za upis na studij putem nacionalnog NISpDS sustava provode sljedeće sastavnice:
1. Fakultet informatike i digitalnih tehnologija
2. Fakultet za fiziku
3. Fakultet zdravstvenih studija
4. Filozofski fakultet
5. Građevinski fakultet
6. Sveučilište u Rijeci – za prijavu na redoviti diplomski studij „Politehnika i informatika".
NISpDS sustavu se pristupa ulaskom na mrežnu stranicu www.studij.hr i odabirom izbornika Prijave
na diplomske studije.
Detaljne informacije i upute za pristup i registraciju u sustav NISpDS dostupne su na sljedećoj
poveznici Sve o prijavama / prijave na diplomske studije.

KALENDAR PRIJAVA I UPISA PUTEM NISpDS sustava













Objava uvjeta upisa i početak prijava diplomskih studijskih programa
Zadnji dan za slanje dokumentacije SPU-u za kandidate koji su već završili
preddiplomski studij. Kandidati koji imaju obranu završnog rada u rujnu 2022.,
prijepis ocjena dostavljaju do 6. rujna, a preostali dio dokumentacije do 22. rujna
Zadnji dan za prijavu neistovrsnih * studija
Zadnji dan za slanje preostale dokumentacije za kandidate koji imaju obranu
završnog rada u rujnu 2022.
Objava privremenih rang-listi
Zadnji dan za unos rezultata dodatnih provjera, posebnih postignuća i
odobravanje kandidata koji su završili neistovrsni preddiplomski studijski
program
Završetak roka za prijavu studijskih programa osim za studije Fakulteta
zdravstvenih studija **
Završno prebacivanje podataka iz ISVU-a u NISpDS
Objava konačnih rang-lista za upise na diplomske studijske programe
Upisi na visoka učilišta

Datum
1. srpnja 2022. u 10:00
6. rujna 2022.

11. rujna 2022.
22. rujna 2022.
23. rujna 2022 u 12:00
28. rujna 2022. u 14:00
30. rujna 2022. u 12:00
30. rujna 2022. u 15:00
30. rujna 2022. u 16:00
od 3. listopada 2022.

* Popisi istovrsnih studija dostupni su na sljedećoj poveznici, odabirom izbornika „preglednik studija“ i odabirom
studijskog programa. Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima.
** Završetak prijava sveučilišnih diplomskih programa Fakulteta zdravstvenih studija je 11. rujna 2022. godine.
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1. Dokumenti za prijavu u sustav NISpDS
Dokumenti se dostavljaju Središnjem prijavnom uredu (SPU), isključivo preporučenom poštom na adresu:
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Središnji prijavni ured
Donje Svetice 38/5, 10000 Zagreb
a) Kandidati koji su završili preddiplomski studijski program na Sveučilištu u Rijeci ili njegovoj sastavnici i
posjeduju OIB nisu dužni dostaviti dokumentaciju Središnjem prijavnom uredu jer će se njihovi osobni
podaci i podaci o završenom preddiplomskom studiju informatički razmijeniti s ISVU sustavom ili drugim
informacijskim sustavom visokog učilišta. Iznimka su kandidati koji su studirali prije uvođenja ISVU
sustava. Ako se podaci o studiranju nisu vodili kroz ISVU sustav, kandidati su dužni Središnjem prijavnom
uredu dostaviti potrebnu dokumentaciju za prijavu na diplomske studijske programe.
b) Kandidati koji su preddiplomski studijski program završili na drugom visokom učilištu u Republici
Hrvatskoj ili visokom učilištu u inozemstvu i posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji
datum za slanje preporučene pošiljke je 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu sljedeće
dokumente:
 diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod
javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili
prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog
obrazovanja za kandidate koji su završili neistovrsni studij (samo ako je to navedeno u uvjetima
upisa).
c) Kandidati koji ne posjeduju OIB dužni su preporučenom pošiljkom (krajnji datum za slanje
preporučene pošiljke je 6. rujna 2022.) dostaviti Središnjem prijavnom uredu:
 dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerenu presliku putovnice)
 diplomu/svjedodžbu o završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju (preslike ovjerene kod
javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom kandidat položio ili
prijepis ocjena za kandidate koji nisu završili studij prema Bolonjskom procesu (preslike ovjerene
kod javnog bilježnika ili na visokom učilištu)
 potvrdu o položenom razlikovnom programu ili odgovarajućem programu cjeloživotnog
obrazovanja (samo ako je to navedeno u uvjetima upisa).
 dokaz o promjeni prezimena u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbe promijenio/la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista)
Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan priložiti prijevod
ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača.
Nepotpuna dokumentacija neće se uvažavati čime će kandidatu biti onemogućen plasman na ranglistama.
Poslani dokumenti neće se vraćati kandidatima, a visokim učilištima bit će omogućeno preuzimanje
dokumenata iz sustava.
Dodatna dokumentacija za visoko učilište
Osim dokumentacije koja se dostavlja Središnjem prijavnom uredu, visoka učilišta mogu od
kandidata zatražiti dodatnu dokumentaciju (npr.: potvrdu o radnom stažu, objavljene radove,
nagrade i sl.) koju kandidati dostavljaju izravno visokom učilištu. Popis dokumenata koje su kandidati
obvezni dostaviti visokom učilištu i rokovi za dostavu istih navedeni su u POSEBNOM DIJELU
NATJEČAJA i/ili dostupni na mrežnim stranicama visokih učilišta.
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2. Uvjeti za upis na studij
Pregled uvjeta za upis na diplomske studije za kandidate koji se prijavljuju putem NISpDS sustava
dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske studije
/Preglednik studija.
3. Odabir studijskih programa u NISpDS sustavu
Svaki kandidat može prijaviti do 10 studijskih programa.
Postavljeni redoslijed prioriteta studijskih programa iznimno je važan jer kandidat može ostvariti pravo
upisa samo na jednom studijskom programu i to na prvom na kojem se nalazi unutar upisne kvote i na
kojem zadovoljava sve potrebne uvjete upisa.
Ako kandidat želi promijeniti svoju listu prioriteta može to učiniti najkasnije 30. rujna 2022. do 12:00 sati
(Kalendar). Do završetka prijava za upis studij kandidat je obvezan sa svoje prioritetne liste obrisati samo
one studijske programe koje sigurno nema namjeru upisati.
Dvopredmetni studijski programi
U slučaju prijave dvopredmetnih studija na Filozofskom fakultetu u Rijeci potrebno je prijaviti najmanje
dva kompatibilna studijska programa kako bi se konkuriralo za upis na određeni dvopredmetni
studijski program.
Kandidat može prijaviti neograničen broj studijskih programa na istom visokom učilištu i to će se
računati kao jedan prijavljeni studijski program. Izuzetak su dvopredmetni studijski programi s
unaprijed određenim fiksnim kombinacijama kada se svaka takva kombinacija broji kao jedan
jednopredmetni studij.
Kandidat koji prijavljuje dvopredmetne studije mora ostvariti pravo upisa na oba kompatibilna studija
istog visokog učilišta. Ako takav kandidat, u skladu s ostvarenim bodovima, ostvari pravo upisa na više
kombinacija studija, zadržat će se ona kombinacija kod koje je suma prioriteta studija manja.
Kod dvopredmetnih studija valja imati na umu da kandidat ostaje na rang-listi unutar upisne kvote
samo ako se nalazi unutar upisne kvote i na drugom kompatibilnom dvopredmetnom studiju, tj. na
studiju koji se može studirati u kombinaciji s prvim.
Kod prijave dvopredmetnih studija kod kojih postoji mogućnost izbora između nastavničkog i općeg
smjera kandidat obavezno mora izabrati kombinaciju nastavnički-nastavnički smjer ili opći-opći smjer
(tj. nije dozvoljen izbor nastavnički-opći smjer).
4. Objava konačnih rang-lista u NISpDS sustavu
Konačne rang-liste kandidata za upis u I. godinu diplomskih studija bit će objavljene: 30. rujna 2022. u
16:00 sati.
Objavom konačnih rang-lista kandidat će se naći samo na rang-listi onoga studijskog programa koji je
najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. S ostalih rang-lista bit će izbrisan.
Trenutkom objave konačnih rang-lista kandidati stječu pravo upisa na studijski program na kojem se
nalaze unutar upisne kvote i za koji im je dodijeljen upisni broj. Dodjelom upisnog broja nastaje obveza
kandidata da se upiše na taj studijski program.
5. Upisi
Upisi kandidata koji su se prijavili putem NISpDS sustava započinju 3. listopada 2022. godine. Rokovi upisa
i dokumenti za upis navedeni su u "POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA" i/ili na mrežnim stranicama visokih
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učilišta: Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, Fakulteta za fiziku, Fakulteta zdravstvenih studija,
Filozofskog fakulteta, Građevinskog fakulteta i Sveučilište u Rijeci – studij Politehnika i informatika).

B) PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJE izvan NISpDS sustava
Prijave za razredbeni postupak za upise na studije podnose se izravno visokom učilištu na sljedećim
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci:
1. Akademiji primijenjenih umjetnosti
2. Ekonomskom fakultetu
3. Fakultetu za matematiku
4. Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu
5. Medicinskom fakultetu
6. Odjelu za biotehnologiju
7. Pomorskom fakultetu
8.Tehničkom fakultetu
9. Učiteljskom fakultetu
10. Sveučilište u Rijeci – Studentskoj službi sveučilišnih odjela (zgrada sveučilišnih odjela), Radmile
Matejčić 2, Rijeka, za prijavu na izvanredni diplomski studij "Politehnika i informatika"
Sve informacije o prijavama za razredbeni postupak, dokumentima za prijavu, razredbenim
postupcima, dodatnim provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti te upisima na studije
navedene su u "POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA" i/ili dostupne na mrežnim stranicama visokih
učilišta.

II. DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI
Zbog posebnosti studija neka su visoka učilišta propisala obvezu polaganja dodatnih provjera posebnih
znanja, vještina i sposobnosti za upis na studij. Informacije i rokovi polaganja dodatnih provjera navedeni
su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili dostupni na mrežnim stranicama visokih učilišta.
Kandidati s invaliditetom
Visoka učilišta koja provode dodatne provjere osigurat će individualizirano prilagođen način provedbe
ispita za sve kandidate s invaliditetom te kroničnim bolestima, specifičnim teškoćama učenja te ostalim
zdravstvenim stanjima ili teškoćama zbog kojih su im potrebne određene razumne prilagodbe ispitne
tehnologije. Za ostvarenje potrebnih prilagodbi kandidati su dužni obratiti se Uredu za studente s
invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra s odgovarajućom dokumentacijom (Rješenje
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stupnju tjelesnog oštećenja, Nalaz i mišljenje o težini i
vrsti invaliditeta - oštećenju funkcionalnih sposobnosti, Rješenje o individualiziranom pristupu tijekom
srednjoškolskog obrazovanja, Odluka o prilagodbi ispitne tehnologije na državnoj maturi Nacionalnog
centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Potvrda nadležnog liječnika školske/sveučilišne medicine).
Kontakt: uredssi@uniri.hr, tel.: 051/265-844.
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III. UPISNA MJESTA
1. Pravo upisa na studijski program kandidat ostvaruje prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na
konačnoj rang-listi do ispunjenja upisnih kvota.
2. Državljani Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i stranci – državljani zemalja
izvan EU kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH imaju pravo upisa na studij pod istim uvjetima
kao i hrvatski državljani u skladu s posebnim propisima.
3. Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene
u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo znanosti i
obrazovanja odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.
4. Na temelju Odluke Senata Sveučilišta u Rijeci o broju mjesta za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih
studija i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023.
ak. god. (KLASA: 007-01/22-03/02, URBROJ: 2170-57-01-22-86 od 22. ožujka 2022. godine) i Odluke
Rektorskog zbora RH (KLASA: 602-04/21-05/23, URBROJ: 380-230/071-22-16 od 6. svibnja 2022.) i
Preporuke Rektorskog zbora RH (KLASA: 602-04/21-05-23, URBROJ: 380-230/071-22-17 od 9. svibnja 2022.
godine), izravan upis u statusu redovitih studenata ako polože ispite državne mature koji su obvezan uvjet
za upis na pojedine studijske programe, prijeđu bodovni prag tamo gdje je postavljen te zadovolje
eventualne preduvjete i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:
hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i
civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), u daljnjem
tekstu: “Zakona“
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. “Zakona“
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem
organizma čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. “Zakona“.
kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja
kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno "Listi težine i vrste invaliditeta –
oštećenja funkcionalnih sposobnosti", s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na "Listi oštećenja
organizma – Listi I"
Ako visoko učilište ne odredi drukčije, prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje je
visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.
-

5. Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju
pripadnost jednoj od kategorija iz točke 4.:
- hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata svoj
status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005.
g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva)
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status
dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne)
samouprave
- kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju
rješenjem o postotku tjelesnog i osjetilnog oštećenja koje je izdala nadležna ustanova za
mirovinsko osiguranje
- kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno "Listi težine i vrste invaliditeta –
oštećenja funkcionalnih sposobnosti" s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na "Listi oštećenja
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organizma – Listi I" svoj status dokazuju Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje,
profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Svi navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.

U skladu s odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/22-03/02, URBROJ: 2170-57-01-22-86 od 22.
ožujka 2022. godine), broj slobodnih mjesta za upise u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija i
specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.
prikazan je u sljedećoj tablici:
Broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u
Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.
SVEUČILIŠTE U RIJECI

Redoviti
studenti
(HR/EU)

Redoviti
studenti
(STRANCI
izvan EU)

Izvanredni
studenti

AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI
Diplomski sveučilišni studij Likovna pedagogija
Diplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost
Diplomski sveučilišni studij Vizualne komunikacije i
grafički dizajn

56
18
28

6
2
2

0
0
0

62
20
30

10

2

0
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EKONOMSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija
smjer: Menadžment
smjer: Menadžment - sustav učenja na daljinu
smjer: Financije

185

5

160

350

30
0
40

0
0
0

0
40
0

30
40
40

smjer: Financije - sustav učenja na daljinu *
smjer: Marketing
smjer: Međunarodno poslovanje
smjer: Međunarodno poslovanje / International
Business (nastava na eng. jeziku)
smjer: Poduzetništvo
smjer: Poduzetništvo - sustav učenja na daljinu

0
30
30

0
0
0

40
0
0

40
30
30

25
30
0

5
0
0

0
10
70

30
40
70

FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
Diplomski sveučilišni studij Informatika (nastavnički
smjer)
Diplomski sveučilišni studij Informatika
FAKULTET ZA FIZIKU
Diplomski sveučilišni studij Fizika
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Fizika i
matematika (nastavnički smjer)
Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Fizika i
informatika (nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika
materijala

53

2

0

55

15
38
56
28

0
2
4
2

0
0
0
0

15
40
60
30

10

0

0

10

10

0

0

10

8

2

0

10

FAKULTET ZA MATEMATIKU
Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički
smjer)

50

0

10

60

10

0

10

20

NAZIV SASTAVNICE/STUDIJA/SMJERA

1.

2.

3.

4.

5.

Broj upisnih mjesta 2022./2023. ak. god.
Ukupno

7

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika
(nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i
primjene

10

0

0

10

15

0

0

15

15

0

0

15

128
30
48

3
0
2

235
20
50

366
50
100

50

1

45

96

0
0

0
0

90
30

90
30

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA

0

0

100

100

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva - Promicanje i
zaštita mentalnog zdravlja
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment u
sestrinstvu
Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo

0

0

40

40

0

0

20

20

0
0

0
0

20
20

20
20

FILOZOFSKI FAKULTET
Jednopredmetni studiji
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost
(nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Psihologija
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija ***
Diplomski sveučilišni studij Kulturologija
Diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij
Dvopredmetni studiji (slobodne kombinacije):
Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost
(nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost
(nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i književnost
(nastavnički smjer)

353

13

25

391

40
40
15
22
20

0
2
2
3
0

0
0
25
0
0

40
42
42
25
20

40

0

0

40

30

2

0

32

23

2

0

25

13

2

0

15

30
25

0
0

0
0

30
25

15

0

0

15

25
15

0
0

0
0

25
15

GRAĐEVINSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Građevinarstvo

60
60

5
5

30
0

95
65

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo

0

0

30

30

Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i
primjene / Discrete Mathematics and Its Applications
(nastava na eng. jeziku) **
6.

7.

8.

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I
UGOSTITELJSTVU
Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu
Diplomski sveučilišni studij Menadžment u
hotelijerstvu
Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma sustav učenja na daljinu - novo
Diplomski sveučilišni združeni studij Turizam

Diplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i književnost
- nastavnički smjer
Diplomski sveučilišni studij Filozofija (nastavnički i opći
smjer)
Diplomski sveučilišni studij Povijest (nastavnički smjer)
Diplomski sveučilišni studij Povijest i interpretacija
baštine (opći smjer)
Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti
(nastavnički i opći smjer)
Diplomski sveučilišni studij Pedagogija
9.

8

10.

MEDICINSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo

30
30

3
3

0
0

33
33

11.

ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU
Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj lijekova

50
15

5
0

0
0

55
15

Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini
Diplomski sveučilišni studij Medicinska kemija

15
15

0
0

0
0

15
15

Diplomski sveučilišni studij Biotehnološka istraživanja
znanosti o životu / Biotechnology for the Life Sciences
(nastava na eng. jeziku) ****

5

5

0

10

POMORSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija
prometa
Diplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u
pomorstvu i prometu
Diplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija
pomorskog prometa
Diplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo i
tehnologija pomorskog prometa
Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke
tehnologije u pomorstvu

170

15

57

242

30

3

7

40

40

3

20

63

40

3

10

53

30

3

10

43

30

3

10

43

TEHNIČKI FAKULTET

255

8

30

293

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo
Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja
Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika
Diplomski sveučilišni studij Računarstvo

110
30
70
45

2
2
2
2

10
5
10
5

122
37
82
52

UČITELJSKI FAKULTET
Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i
obrazovanje

0

0

40

40

0

0

40

40

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika
(nastavnički smjer) *****

25

2

15

42

25

2

15

42

1471

71

702

12.

13.

14.

15.

UKUPNA KVOTA 2022./2023.

2244

*

EFRI - U okviru upisne kvote za smjer studija "Financije" (online studij) predviđeno je 30 upisnih mjesta za
izvanredne studente RH/EU i 5 upisnih mjesta za strance izvan EU.

**

FMRI - 15 upisnih mjesta za preddiplomski studij "Diskretna matematika i primjene (Discrete Mathematics
and its Applications)" koji se izvodi na engleskom jeziku namijenjeni su kandidatima državljanima RH/EU i
državljanima država izvan EU. Fakultet za matematiku će samostalno objaviti natječaj i provesti
razredbeni postupak za upis na diplomski studij "Diskretna matematika i primjene" na engleskom jeziku.
FFRI – Prijave za upis na redoviti i izvanredni sveučilišni studij Pedagogija provode se putem NISpDS
sustava
OBRI - Odjel za biotehnologiju će samostalno objaviti natječaj i provesti razredbeni postupak za upis na
diplomski studij "Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (Biotechnology for the Life Science)" koji se
izvodi na engleskom jeziku.
POLIRI - Prijave za upis na redoviti sveučilišni studij "Politehnika i informatika (nastavnički smjer)"
provode se putem nacionalnog NISpDS sustava, a prijave na izvanredni studij podnose se izravno
Studentskoj službi Sveučilišta u Rijeci.

***
****

*****

Prijave za upis na studije putem nacionalnog NISpDS sustava
Prijave za upis na studije izvan NISpDS sustava
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IV. ŠKOLARINE (PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA)
KLASA: 007-01/22-03/02
URBROJ: 2170-57-01-22-82
Rijeka, 22. ožujka 2022.
Na temelju članka 63. Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/21-01/12, URBROJ: 2170-57-01-21-1, p. t. od 16.
lipnja 2021.) i članka 86., stavka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju NN 123/03, 198/03,
105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17, u skladu s Državnim proračunom
Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN 140/2021), na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije s 53. sjednice
održane 15. ožujka 2022. godine (KLASA: 007-01/22-01/13, URBROJ: 2170-57-03-22-8), Senat Sveučilišta u Rijeci na 66.
sjednici održanoj 22. ožujka 2022. godine donosi

ODLUKU
o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2022./2023. akademskoj godini upisati 1. i više
godine preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) i diplomskih sveučilišnih studija te
preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija Sveučilišta u Rijeci i njegovih
sastavnica
I.
Puni iznos participacije u troškovima studija (u daljnjem tekstu: participacija) za studente koji će se u 2022./2023. ak.
god. upisati u 1. godinu na preddiplomske, integrirane (preddiplomske i diplomske) i diplomske sveučilišne studije
te preddiplomske stručne i specijalističke diplomske stručne studije Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica (u
daljnjem tekstu „studiji“) iznosi:
a) 5.500,00 kn (1ECTS = 91,67 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih
znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije Učiteljskog fakulteta i
Kulturalne studije Filozofskog fakulteta.
b) 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih
znanosti, odnosno nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka i za studije, Fakulteta za fiziku, Fakulteta za
matematiku, Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija i studije Politehnika i Logopedija.
c) 9.240,00 kn (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicine i zdravstva
odnosno nastavnom području struke biomedicine i zdravstva, za studije Odjela za biotehnologiju i Akademije
primijenjenih umjetnosti.
II.
(1) Participaciju redovitih studenata državljana RH/EU i državljana trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom
boravku u RH, a koji u akademskoj godini 2022./2023. prvi put upisuju 1. godinu studija u cijelosti podmiruje MZO iz
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske.
(2) Pravo na subvenciju participacije student ostvaruje onaj broj godina koji odgovara propisanom vremenu trajanja
studija (npr. 3 godine na trogodišnjem preddiplomskom studiju), a najviše godinu dana dulje od propisanog vremena
trajanja studija, osim u slučaju integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija kada to razdoblje iznosi
najviše dvije godine dulje od propisanog vremena trajanja studija.
(3) Studenti s utvrđenim invaliditetom od 60 % i više imaju pravo na punu subvenciju participacije u troškovima
studija i prilikom drugog upisa prve godine novog studija iste razine unatoč tome što su prethodno studirali, a ispisali
su se bez završetka studija. Studentima s invaliditetom od 60 % i više participacija se subvencionira onoliko godina
koliko odgovara dvostrukome propisanom vremenu trajanja studija. To se pravo može iskoristiti samo jedanput.
(4) Redoviti studenti koji upisuju 1. godinu studija za koje se participacija ne podmiruje iz sredstava Državnog
proračuna Republike Hrvatske (studiji koji se izvode na stranom jeziku) plaćaju participaciju u iznosima koji se
utvrđuju posebnim odlukama Senata.
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(5) Studenti strani državljani koji ne spadaju u kategoriju studenata iz stavka 1. ove točke (ako međudržavnim
ugovorom nije drukčije utvrđeno), a studiraju u statusu redovitog studenta, plaćaju najviše tri puta veće iznose
participacija utvrđenih u točki I. ove Odluke. Točne iznose participacija za studente iz ovog stavka utvrđuje vijeće
visokog učilišta odnosno nositelj studijskog programa.
III.
(1) Izvanredni studenti plaćaju pune iznose participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. Izvanredni studenti upisuju
u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS-a, a najviše 60 ECTS-a.
(2) Izvanredni studenti - hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih,
zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100-postotnih HRVI iz Domovinskog rata prve skupine te
osobe sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) plaćaju najviše 50 % iznosa participacije
utvrđenih u točki I. ove Odluke.
(3) Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih domova, udomiteljskih obitelji)
plaćaju najviše 50 % iznosa participacije utvrđenih u točki I. ove Odluke.
IV.
(1) Student koji je već koristio pravo redovitog studiranja uz subvenciju MZO-a na nekom od visokih učilišta u RH, a u
2022./2023. ak. god. upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan
je platiti iznos participacije utvrđen u točki I. ove Odluke. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim
godinama studija student iz ovog stavka ostvaruje u skladu s Ugovorom o programskom financiranju Sveučilišta u
Rijeci u akademskim godinama 2018./2019., 2019./2020. i 2020./2021. i 2021./2022. od 2. svibnja 2019. (u daljnjem
tekstu: "Ugovor") do donošenja novog ugovora.
(2) Student koji je u RH studirao u statusu redovitog studenta uz plaćanje ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo
u 2022./2023. ak. god. upisati 1. godinu redovitog studija iste razine uz subvenciju MZO-a. Pravo na redoviti studij uz
subvenciju MZO-a na višim godinama studija student iz ovog stavka ostvaruje u skladu s "Ugovorom" do donošenja
novog ugovora.
(3) U skladu s "Ugovorom" student je oslobođen plaćanja participacije u troškovima studija prilikom prijelaza s
jednog na drugi studijski program pod uvjetom da prelazi na višu godinu studija u odnosu na godinu studija s kojeg
prelazi i da je u prethodnoj akademskoj godini stekao najmanje 55 ECTS bodova. Ostali prijelaznici plaćaju puni iznos
participacije utvrđen u točki I. ove Odluke. Pravo na redoviti studij uz subvenciju MZO-a na višim godinama studija
studenti iz ovog stavka ostvaruju u skladu s "Ugovorom" do donošenja novog ugovora.
V.
Oslobađaju se plaćanja participacije u troškovima studija redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Rijeci i njenih
sastavnica koji dolaze iz potresom pogođenih područja i na dan 29. prosinca 2020. godine imaju prebivalište /
boravište u Sisačko – moslavačkoj županiji i objekt u kojem imaju prebivalište / boravište je ocijenjen s oznakama
N1/N2 ili PN1/PN2 (N1 - Neuporabljivo – zbog vanjskog utjecaja, N2 - Neuporabljivo – zbog oštećenja, PN1 Privremeno
neuporabljivo, u potpunosti ili djelomično, PN2 - Privremeno neuporabljivo) sukladno ocjeni građevinskog
stručnjaka koji je proveo preliminarnu procjenu oštećenja građevine u potresu prema metodologiji Hrvatskog centra
za potresno inženjerstvo.
VI.
Uvjeti i kriteriji vezani uz plaćanje i oslobađanje participacije u troškovima studija uskladiti će se sa uvjetima
utvrđenim u Programskom ugovoru za akademsku 2022./2023., a koji je Ministarstvo znanosti i visokog obrazovanja
u obvezi zaključiti sa Sveučilištem do početka akademske 2022./ 2023.godine.
VII.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na službenim internetskim stranicama Sveučilišta i
njegovih sastavnica.
REKTORICA
prof. dr. sc. Snježana Prijić – Samaržija, v. r.
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V. UPISI
Informacije i rokovima upisa i dokumentima potrebnim za upis na studije nalaze se su u POSEBNOM DIJELU
NATJEČAJA i/ili su objavljeni na mrežnim stranicama visokog učilišta.
U skladu s Odlukom Senata o visini i namjeni upisnina u 2022./2023. ak. god. (KLASA: 007-01/22-03/02,
URBROJ: 2170-57-01-22-84 od 22. ožujka 2022.), trošak upisa u prvu godinu studija iznosi 380,00 kn i taj
iznos ne pokriva osiguranje studenta od posljedica nesretnog slučaja.
Oportunitetni troškovi
Kandidatu koji se ne upiše na studijski program na kojem je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj
naplatit će se oportunitetni troškovi nepopunjenog upisnog mjesta u iznosu ne manjem od jedne
godišnje školarine ovisno o studijskom programu stoga je važno da kandidat sa svoje liste prioriteta
obriše studijske programe koje sigurno nema namjeru upisati.
Obveza odjave studijskog programa na koji se kandidat ne namjerava upisati propisana je Pravilima o
uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju kandidata na studijske programe
poveznica prema kojoj se kandidati, između ostalog, obvezuju:
-

da neće prijavljivati studijske programe na kojima ne namjeravaju studirati, odnosno
da će prije objave konačnih rang-lista odjaviti takve studijske programe
da će upisati studijski program na kojem su ostvarili pravo upisa
da će platiti oportunitetne troškove nastale zbog nepopunjenih upisnih mjesta u
iznosu ne manjem od jedne godišnje školarine ako prije objave konačnih rang-lista ne
odjave studijski program na kojem ne namjeravaju studirati odnosno dobiju upisni
broj, a ne dođu na upis.

VI. DODATNE INFORMACIJE ZA KANDIDATE
 Kandidat ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se podnosi u
pisanom obliku Povjerenstvu za upis visokog učilišta u roku od 24 sata od objavljivanja rang-liste na
oglasnoj ploči/mrežnoj stranici visokog učilišta. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor
kandidata u roku od 24 sata od njegova podnošenja.
 Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj
kao i državljani RH.
 Ispit hrvatskog jezika B2 razine za inojezične dolazne kandidate kojima je položen ispit uvjet za upis na
studije sukladno odlukama visokih učilišta, provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje
obrazovanja, Damira Tomljanovića Gavrana 11, 10020 Zagreb (radno vrijeme od 8:00 do 17:00 sati).
Ispiti se provode početkom srpnja i rujna, a obvezu polaganja ispita (prije upisa na studij ili tijekom
studija) određuje visoko učilište (više u "POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama
visokih učilišta). Ispitni katalog poznavanja hrvatskog jezika na razini B2 "Hrvatski jezik INI B2" kao i
ostale informacije dostupne su na mrežnim stranicama NCVVO-a.
 Kandidati - strani državljani ispit hrvatskog jezika mogu polagati u Riječkoj kroatističkoj školi
Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 (Kampus), tel. kontakt: +385(0)51/265-882. Cijena
ispita je 1.075,00 kn. Detaljnije informacije mogu se naći na mrežnoj stranici Škole.
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POSEBNI DIO NATJEČAJA

A) PRIJAVE putem NISpDS sustava
1. FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584 700, faks: 051/584 749, IBAN: HR1524020061400006966,
OIB:64218323816; www.inf.uniri.hr
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Uvjeti za upis na diplomske sveučilišne studijske programe Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija:
Informatika (nastavnički smjer), Informatika (modul Inteligentni i interaktivni sustavi i modul Poslovna
informatika):
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija
180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom studiju
(preddiplomski sveučilišni studij informatike, preddiplomski sveučilišni studij informacijskih znanosti ili
preddiplomski sveučilišni studij računarstva). Pristupnici ulaze izravno na rang-listu prema prosjeku
ocjena postignutom na preddiplomskom studiju.
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih neistovrsnih studija
180 ECTS bodova ostvarenih na srodnom preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju
(preddiplomski sveučilišni studij matematike, fizike, politehnike i ostali preddiplomski sveučilišni studiji
iz područja prirodoslovnih znanosti; preddiplomski sveučilišni studij elektrotehnike, strojarstva,
brodogradnje, elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i srodni preddiplomski sveučilišni
studiji; sveučilišni stručni studij elektrotehnike, strojarstva, brodogradnje i ostali srodni sveučilišni stručni
studiji iz područja tehničkih znanosti) i završen program cjeloživotnog obrazovanja Razlikovni
preddiplomski program informatike s 30 ECTS bodova. Pristupnici ulaze izravno na rang-listu prema
prosjeku ocjena postignutom na preddiplomskom studiju.
2. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA INFORMATIKU
Upisi u prvu godinu jednopredmetnog diplomskog studija obavljat će se u ponedjeljak, 3. listopada 2022.
Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 4. listopada 2022. objavit će se nova rang-lista kandidata ispod
crte, a upisi 5. listopada 2022.
Odabir modula
Upis studenata se vrši prema redoslijedu ostvarenom na rang-listi. Studenti prilikom upisa na diplomski
studij Informatika biraju jedan od dva modula pri čemu je najveći broj studenata na određenom modulu
20:
- Inteligentni i interaktivni sustavi
- Poslovna informatika.
Dokumenti potrebni za upis na studij:
- fotografija veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm
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-

-

-

preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata (ako nije vidljiv na osobnoj
iskaznici)
preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
preslika izvatka iz matice rođenih – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn za redovite studente koji plaćaju
participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, poziv na
broj: OIB-1
dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Fakulteta
informatike i digitalnih tehnologija, poziv na broj: OIB-2
preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili
preddiplomski studij na Odjelu za informatiku/Fakultetu informatike i digitalnih tehnologija (nije
potrebno ovjeriti)
u svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu potrebno je priložiti:


potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu
priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se
elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)



rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj
je sjedište visokog učilišta.

5. OBAVIJESTI
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju te upute o načinu dostave dokumenata
potrebnih za upis će pravovremeno biti objavljeni na mrežnoj stranici Fakulteta informatike i digitalnih
tehnologija: www.inf.uniri.hr.
Informacije u vezi upisa kandidati mogu dobiti u Studentskoj službi Fakulteta informatike i digitalnih
tehnologija, a ostale informacije putem elektroničke adrese ured@inf.uniri.hr i na telefon (051) 584-700.

2. FAKULTET ZA FIZIKU
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2, tel.:051/584 600, faks: 051/584 649, IBAN: HR8724020061400006931,
OIB:64218323816; www.phy.uniri.hr
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih studija
-

-

Za upis na diplomske studije Fizika i matematika, Fizika i informatika potrebno je 180 ECTS bodova
ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju Fizika. Studenti sa završenim
preddiplomskim studijem Fizika na Fakultetu za fiziku Sveučilišta u Rijeci (smjer Matematika, smjer
Informatika, nastavničko usmjerenje) ulaze izravno na rang-listu. Ostali studenti sa završenim
preddiplomskim sveučilišnim studijem fizike mogu upisati studij uz eventualno polaganje razlikovnih
predmeta.
Za upis na diplomski studij Fizika potrebno je 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajućem
preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju iz područja prirodnih ili tehničkih znanosti.
Kandidati koji nisu završili odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij fizike prije upisa će obavezno
morati položiti kvalifikacijski ispit u kojem će se testirati predznanje nužno za nesmetano praćenje
kolegija na 1. godini studija.
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-

Za upis na diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala potrebno je 180 ECTS bodova ostvarenih na
preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju fizike ili tehničkih znanosti.

B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija
-

Za upis na diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala potrebno je 180 ECTS bodova ostvarenih na
preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom studiju iz matematike, informatike, politehnike te
srodnih preddiplomskih sveučilišnih studija iz područja prirodnih i tehničkih znanosti. Pristupnici
imaju pravo ulaska na rang-listu uz uvjet uspješno položenog prijemnog ispita. Tim kandidatima daje
se izborna mogućnost upisa Programa za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis
na diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika materijala, kao pripreme za prijemni ispit.

C) Uvjeti upisa za kandidate sa stručnih studija
-

Za upis na diplomski studij Inženjerstvo i fizika materijala potrebno je 150 ECTS bodova ostvarenih na
stručnom studiju iz područja tehničkih znanosti. Pristupnici imaju pravo ulaska na rang-listu uz uvjet
prethodno završenog Programa za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na
diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika materijala te uspješno položenog prijemnog ispita.

2. UPISI NA STUDIJE FAKULTETA ZA FIZIKU
Upisi na studije obavljat će se u utorak, 4. listopada 2022. godine u Studentskoj službi Fakulteta za fiziku
(detaljnije informacije biti će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta).
Ako nakon upisa ostane slobodnih mjesta, 5. listopada objavit će se nova rang-lista kandidata ispod crte,
a upisi će se obaviti 6. listopada 2022.
Dokumenti potrebni za upis na studij:
- jedna fotografija veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm
- preslika osobne iskaznice ili dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
- preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
- preslika izvatka iz matice rođenih - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
- dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu)
uplaćenu na IBAN Fakulteta za fiziku, poziv na broj: OIB-1
- dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Fakulteta za
fiziku, poziv na broj: OIB-2
- preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili
preddiplomski studij na Fakultetu za fiziku (nije potrebno ovjeriti)
- U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:


Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu
priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se
elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)



Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj
je sjedište visokog učilišta.

3. OBAVIJESTI
Participacija u troškovima studija za strance (državljane zemalja koje nisu članice EU) iznosi 11.400,00 kn.
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Fakulteta: www.phy.uniri.hr.
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3. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA U RIJECI
51000 Rijeka, Viktora cara Emina 5; tel. 051/554 923; faks: 051/554 950;
IBAN Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci: HR4023600001102361000, model plaćanja HR67; Poziv na broj
kod uplate školarina ovisi o studijskom programu kojeg student upisuje: Diplomski sveučilišni studij
Fizioterapija OIB kandidata – 18, Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – promicanje i zaštita mentalnog
zdravlja OIB kandidata – 19, Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - menadžment u sestrinstvu OIB
kandidata – 22, Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo OIB kandidata – 25
Poziv na broj kod uplate upisnine OIB kandidata – šifra studija-1, model plaćanja HR67.

A) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA
1. UVJETI ZA UPIS na diplomski studij Fizioterapija:
- završen istovrsni preddiplomski stručni ili sveučilišni studij
2. Dodatni dokumenti za prijavu
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali se
dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 11. rujna 2022.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- dekanova nagrada
- rektorova nagrada
- ukupni radni staž na radnom mjestu fizioterapeuta (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje)
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje)
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad)
- vrhunski sportaš I, II. i III. kategorije.

B) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ PRIMALJSTVO
1. UVJETI ZA UPIS na diplomski studij Primaljstvo:
- završen istovrsni preddiplomski stručni ili sveučilišni studij
2. Dodatni dokumenti za prijavu
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali se
dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 11. rujna 2022.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- radno iskustvo na rukovodećem mjestu glavna primalja klinike, odjela ili ekvivalenta radna mjesta
u drugim zdravstvenim ustanovama (uz potvrdu ravnatelja ustanove)
- ukupni radni staž na radnom mjestu primalje (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje)
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad)
- dekanova nagrada
- rektorova nagrada
- vrhunski sportaš I., II. i III. kategorije.
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C) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA
1. UVJETI ZA UPIS na studij diplomski studij Sestrinstvo - promicanje i zaštita mentalnog zdravlja:
- završen istovrsni preddiplomski stručni ili sveučilišni studij
2. Dodatni dokumenti za prijavu
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali se
dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 11. rujna 2022.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara (potvrda Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje)
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje)
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad)
- dekanova nagrada
- rektorova nagrada
- vrhunski sportaš I, II. i III. kategorije.

D) DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – MENADŽMENT U SESTRINSTVU
1. UVJETI ZA UPIS na diplomski studij Sestrinstvo – menadžment u sestrinstvu:
- završen istovrsni preddiplomski stručni ili sveučilišni studij
2. Dodatni dokumenti za prijavu
Dodatne dokumente kojima se dokazuju posebna postignuća (posebna postignuća nisu obvezna ali se
dodatno boduju) kandidati su obvezni dostaviti Fakultetu do 11. rujna 2022.
Posebna postignuća koja se boduju su:
- radno iskustvo na rukovodećem mjestu glavna sestra/tehničar zavoda, klinike, kliničkog zavoda
bolnice ili ekvivalenta radna mjesta u drugim zdravstvenim ustanovama (uz potvrdu ravnatelja
ustanove)
- ukupni radni staž na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara (potvrda Hrvatskog zavoda za
mirovinsko osiguranje)
- publicirano kongresno priopćenje (naslovnica i priopćenje)
- radovi objavljeni u znanstvenom ili stručnom časopisu, uključujući i poglavlja u udžbenicima
(naslovnica i rad)
- dekanova nagrada
- rektorova nagrada
- vrhunski sportaš I., II. i III. kategorije.
3. UPISI NA STUDIJE FAKULTETA ZDRAVSTENIH STUDIJA
Upisi na sve diplomske studije Fakulteta zdravstvenih studija vršit će se od 3. listopada 2022. do 14.
listopada 2022. (9:00 – 13:00 sati).
Dokumenti za upis:
- potvrda o prebivalištu, odnosno boravištu, te kontakt telefon i e-mail adresa
- jedna fotografija (4 x 3,5 cm)
- original uplatnice o uplati troškova upisnine i participacije troškova studiranja (primjerci uplatnica
- nalaze se na mrežnim stranicama Fakulteta).
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4. FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4, tel: 051/265-880, 051/265-881, 051/265-882, 051/265-883, 051/265611, faks: 051/216-099, IBAN: HR9123600001101536455, www.ffri.uniri.hr, OIB:70505505759

1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
a) Kandidati koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski sveučilišni studij s prosjekom ocjena
postignutim na odgovarajućem preddiplomskom studiju ulaze izravno na rang-listu:
- za diplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni nastavnički te dvopredmetni
nastavnički) – završen preddiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti (jednopredmetni ili
dvopredmetni)
- za diplomski studij psihologije - završen preddiplomski studij psihologije
- za diplomski studij pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni) - završen preddiplomski studij
pedagogije (jednopredmetni ili dvopredmetni)
- za diplomski studij kulturologije - završen preddiplomski studij kulturologije
- za diplomski prevoditeljski studij - završen preddiplomski sveučilišni studij
- za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen
preddiplomski studij engleskoga jezika i književnosti
- za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen
preddiplomski studij njemačkoga jezika i književnost
- za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen
preddiplomski studij talijanskoga jezika i književnosti
- za diplomski studij filozofije (dvopredmetni) – nastavnički smjer i opći smjer - završen
preddiplomski studij filozofije
- za diplomski studij povijesti (dvopredmetni) – nastavnički smjer - završen preddiplomski studij
povijesti
- diplomski studij povijesti i interpretacije baštine (dvopredmetni) - opći smjer - završen
preddiplomski studij povijesti
- za diplomski studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer - završen
preddiplomski studij povijesti umjetnosti.

b) Za kandidate koji su završili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij uvjeti upisa su kako
slijedi:
- za diplomski studij pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni) - završen:
- preddiplomski studij srodnih društvenih i humanističkih znanosti (edukacijskorehabilitacijski, kineziologija, socijalni rad, sociologija, psihologija, antropologija,
filozofija, pravo, ekonomija)
- preddiplomski studij koji osposobljava za odgojno-obrazovne djelatnosti
- za diplomski studij kulturologije (jednopredmetni) – završen preddiplomski studij iz područja
humanističkih ili društvenih znanosti
- za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer – završen
preddiplomski studij iz područja humanističkih, društvenih i prirodnih znanosti
- za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) nastavnički smjer – završen
preddiplomski studij iz područja humanističkih znanosti: polje filologija: grana: klasična filologija,
kroatistika, slavistika, romanistika, anglistika, fonetika, opće jezikoslovlje (lingvistika), poredbeno
jezikoslovlje, teorije i povijest književnosti, poredbena književnost
- za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer završen preddiplomski studij iz područja humanističkih znanosti: polje filologija: grana: klasična
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-

-

-

-

filologija, kroatistika, slavistika, romanistika, anglistika, fonetika, opće jezikoslovlje (lingvistika),
poredbeno jezikoslovlje, teorije i povijest književnosti, poredbena književnost
za diplomski studij filozofije (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer – završen preddiplomski
studij iz područja humanističkih, društvenih, prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti te iz
područja biomedicine i zdravstva
za diplomski studij povijesti (dvopredmetni) – nastavnički smjer – završen preddiplomski studij
povijesti umjetnosti, arheologije, sociologije, klasične filologije, etnologije i kulturne
antropologije, politologije, prava i kulturologije
za diplomski studij povijesti i interpretacije baštine (dvopredmetni) - opći smjer - završen
preddiplomski studij povijesti umjetnosti, arheologije, sociologije, klasične filologije, etnologije i
kulturne antropologije, politologije, prava i kulturologije
za diplomski studij povijesti umjetnosti (dvopredmetni) – opći smjer – završen preddiplomski
studij arheologije, povijesti, arhitekture i urbanizma, teologije, likovne pedagogije te likovne
kulture.

2. RAZLIKOVNI ISPITI za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih neistovrsnih studija
a) Za kandidate svih redovnih studija (osim za diplomski studij engleskoga jezika i književnosti
(dvopredmetni) – nastavnički smjer, za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) nastavnički smjer te za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i
opći smjer) koji su završili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij traže se određene razine znanja
prema sljedećim uvjetima: razlikovni ispiti koje će odrediti Povjerenstvo moraju biti položeni kao uvjet za
ulazak na rang-listu. Ako kandidat ne položi razlikovne predmete, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u
daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij. Posebno: za diplomski studij engleskoga jezika i
književnosti (dvopredmetni) – nastavnički smjer razlikovni ispiti Jezične vježbe 5, Uvod u lingvistički studij
engleskog jezika te Uvod u englesku književnost moraju biti položeni kao uvjet za ulazak na rang-listu. Ako
kandidat ne položi razlikovne kolegije, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u daljnjem postupku nužnom za
upis na diplomski studij; za diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (dvopredmetni) - nastavnički
smjer kao uvjet za ulazak na rang-listu provjerava se znanje njemačkoga jezika na razini B2. Ako kandidat
ispit ne položi, ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij;
za diplomski studij talijanskoga jezika i književnosti (dvopredmetni) – nastavnički i opći smjer – kao uvjet
za ulazak na rang-listu provjerava se znanje talijanskoga jezika na razini C1. Ako kandidat ispit ne položi,
ne ulazi na rang-listu i ne sudjeluje u daljnjem postupku nužnom za upis na diplomski studij.
b) Kandidati izvanrednog studija pedagogije koji su završili neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij
obavezni su polagati razlikovne ispite tijekom prve godine studija
Napomena:
1. Uvjete za upis na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu ostvariti samo oni
kandidati koji zadovolje uvjete na OBA studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne
diplomske studije NE mogu se upisati kandidati koji zadovolje uvjete samo na jednome od dva studija
slobodne kombinacije.
2. Ukupna vrijednost razlikovnih ispita ne smije prijeći 30 ECTS-a. Ako bi vrijednost razlikovnih ispita bila
veća od 30 ECTS-a, razlike završenoga studija i odgovarajućega potrebnoga preddiplomskoga studija
prevelike su te kandidat ne može konkurirati za upis na željeni diplomski studij o čemu će biti pismeno
obaviješten u roku 15 dana od podnošenja zamolbe.
3. Ishod razlikovnih ispita može biti „položio“ ili „nije položio“. Ako je kandidat položio sve zadane
razlikovne ispite, ulazi na rang-listu skupa sa svim ostalim kandidatima. Ako nije položio sve
razlikovne ispite, ne ulazi na rang-listu i ne može konkurirati za upis na odabrani diplomski studij.
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3. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
- za kandidate iz točke a) koji su završili odgovarajući istovrsni preddiplomski sveučilišni studij
prijave se obavljaju kako je opisano u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA.
- za kandidate iz točke b) koji su završili neistovrsni preddiplomski studije zamolbe za pristup
razredbenom postupku primaju se sedam (7) radnih dana od dana raspisivanja Natječaja u Općoj
službi Filozofskoga fakulteta u Rijeci.
Napomena: Na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu se prijaviti samo oni
kandidati koji zadovoljavaju uvjete na oba studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne
diplomske studije NE mogu se prijaviti kandidati koji zadovoljavaju uvjete samo na jednome od dva studija
slobodne kombinacije.
Uz prijavu/zamolbu iz točke b) obvezno Fakultetu treba priložiti sljedeće dokumente:
- ovjerenu potvrdu/diplomu o završenom preddiplomskom studiju,
- ovjeren prijepis ocjena,
- plan i program završenog preddiplomskog studija,
- potvrda o uplati naknade za provođenje postupka priznavanja neistovrsnog studija za upis na
diplomski studij u iznosu od 500,00 kn
(U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se: IBAN: HR9123600001101536455, poziv
na broj odobrenja: OIB kandidata – 64)
4. UPISI
* Upis kandidata koji su ostvarili pravo upisa unutar upisne kvote i dobili upisni broj obavljat će se u
ponedjeljak 3. listopada 2022. godine online. Detaljne informacije o načinu upisa bit će pravovremeno
objavljene na fakultetskoj internetskoj stranici www.ffri.uniri.hr.
Dokumenti potrebni pri upisu
 domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen;
domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske
mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti,
 rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list
može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu
određene države,
 jedna osobna fotografija,
 originalna priznanica o uplati troškova upisnine i participacije ako student participira u troškovima
studiranja:
o kandidat uplaćuje na žiroračun Fakulteta iznos od 380,00 kn s naznakom “Upisnina za ak.
god. 2022./2023.“ ,
o kandidat koji se upisuje uz participiranje u troškovima studiranja uplaćuje na žiroračun
Fakulteta 5.500,00 kn + 380,00 kn s naznakom “Upisnina i participacija u troškovima
školarine za ak. god. 2022./2023.“
U rubrici uplatnice «broj računa primatelja» upisuje se:
IBAN: HR9123600001101536455
Poziv na broj odobrenja: OIB kandidata – 18
Opis plaćanja: Naknada za upis u 1. godinu (navesti studij)
5. OBAVIJESTI
1. Studenti - strani državljani dužni su pri upisu u 2. godinu studija dostaviti Studentskoj službi Fakulteta
potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi Nacionalni
centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).
2. Participacija u troškovima studija za strane državljane iznosi 5.500,00 kn godišnje.
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3.

Sve ostale informacije vezane za upis na Filozofski fakultet u Rijeci bit će objavljene na mrežnim
stranicama Fakulteta.

5. GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3, tel. 051/265 909, 265 910, 051/265 911 (Služba za studentske poslove,
znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju), faks: 051/265 998, IBAN:
HR2923600001101407882, www.gradri.uniri.hr
A.

Upis u 1. godinu DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO
smjerovi: Geotehnika, Hidrotehnika, Konstrukcije i Urbano inženjerstvo

1. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva na nekom od građevinskih
fakulteta u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova)
u inozemstvu uz prethodno obavljeno priznavanje akademskog statusa prema važećim propisima;
- pristupnici koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstva (s ukupno 180 ECTS bodova) i
razlikovnu godinu na nekom od građevinskih fakulteta u Republici Hrvatskoj
- pristupnici koji su završili srodni (tehnički) preddiplomski sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS
bodova) uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. Razlikovne ispite utvrđuje Povjerenstvo za upis
diplomskog sveučilišnog studija (vidi 1.1.).
1.1. Način polaganja razlikovnih predmeta za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija
Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023.
Pristupnici koji se žele prijaviti na natječaj za upis u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija
Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023., a prethodno su završili srodni (tehnički) preddiplomski
sveučilišni studij (s ukupno 180 ECTS bodova) predaju molbu za utvrđivanje razlikovnih predmeta
Povjerenstvu za upis u periodu od 1. srpnja do najkasnije 2. rujna 2022. Pristupnici kojima se odobri
upis i utvrde razlikovni predmeti iste polažu u sklopu prve godine studija.
2. RAZREDBENI POSTUPAK
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu diplomskog
sveučilišnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. provodi se na temelju uspjeha postignutog na
prethodnoj razini studija (prosječna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu).
3. UPISI
Upisi će se provoditi 3. listopada 2022. prema uputama na mrežnim stranicama Fakulteta.
Napomene:
Najmanji broj studenata potreban za organiziranje nastave određenog smjera/modula na diplomskom
sveučilišnom studiju je 10.
Najveći broj studenata na određenom smjeru/modulu na diplomskom sveučilišnom studiju je 20.
4. OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
21

Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi na telefon 051/265-909, 2659-910 i 265-911 te na
mrežnim stranicama Fakulteta: Upisi – Građevinski fakultet u Rijeci (uniri.hr).

B. Upis u 1. godinu SPECIJALISTIČKOG DIPLOMSKOG STRUČNOG STUDIJA GRAĐEVINARSTVO, smjer:
Graditeljstvo u priobalju i komunalni sustavi
1. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis imaju:
- pristupnici koji su završili preddiplomski (raniji naziv stručni studij Građevinarstvo) stručni studij
Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS bodova), odnosno, stručni dodiplomski studij građevinarstva u
trajanju od najmanje 6 semestara,
- pristupnici koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo (s ukupno 180 ECTS
bodova) i sveučilišni dodiplomski studij građevinarstva,
- pristupnici koji su završili drugi studij iz područja tehničkih znanosti koji se programom do 30 %
razlikuje od programa iz podtočke 1. i 2. Ovim pristupnicima se prema potrebi može odrediti
polaganje razlikovnih ispita predmeta preddiplomskog stručnog studija Građevinarstvo
Građevinskog fakulteta u Rijeci: Opskrba vodom i kanalizacija, Ceste, Osnove projektiranja I,
Ekonomika građenja i Građevinska regulativa. Razlikovne ispite s navedene liste pristupnici su
obvezni položiti najkasnije do 2. prosinca 2022.
2. ŠKOLARINA
Godišnja školarina za specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo iznosi 7.370,00 kn.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Određivanje ukupnog broja bodova za formiranje rang liste pristupnika za upis u 1. godinu Specijalističkog
diplomskog stručnog studija Građevinarstvo u ak. god. 2022./2023. provodi se na temelju uspjeh postignut
na prethodnoj razini studija (prosječna ocjena svih položenih predmeta na drugu decimalu).
4. UPISI
Upisi će se provoditi 3. listopada 2022. prema uputama na mrežnim stranicama Fakulteta.
Napomena: Studenti se upisuju u statusu izvanrednog studenta.
5. OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi na telefon 051/265-909, 2659-910 i 265-911 te na
mrežnim stranicama Fakulteta: Upisi – Građevinski fakultet u Rijeci (uniri.hr).

6. SVEUČILIŠTE U RIJECI – redoviti diplomski sveučilišni studij POLITEHNIKA I INFORMATIKA
51000 Rijeka, tel.: 051/265 881, 265 723; IBAN:HR5324020061100977786; OIB:64218323816;
www.poli.uniri.hr

1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Uvjeti za upis na redoviti diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika (nastavnički smjer)
dostupni su na mrežnoj stranici www.studij.hr odabirom izbornika Prijave na diplomske
studije/Preglednik studija.
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2. UPISI
Upis u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u utorak, 4. listopada 2022. godine od 10:00 do
14:00 sati elektroničkim putem.
Dokumenti potrebni pri upisu:
- jedna fotografija veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm
- preslika osobne iskaznice
- preslika domovnice - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
- preslika izvatka iz matice rođenih - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava eGrađani
- potvrda o uplati troškova upisnine u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Sveučilišta u Rijeci:
HR5324020061100977786, poziv na broj: OIB – 2 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati -2), pod
„opis plaćanja“ obvezno navesti ime i prezime kandidata - upisnina za redoviti studij Politehnika i
informatika.
- dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn za redovite studente koji plaćaju
participaciju (školarinu) uplaćenu na IBAN Sveučilišta u Rijeci: HR5324020061100977786, poziv na
broj: OIB –1 (upisati vlastiti OIB kojem treba dodati -1), pod „opis plaćanja“ obvezno navesti ime i
prezime kandidata - školarina za redoviti studij Politehnika i informatika.
3. OBAVIJESTI
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju te način dostave dokumenata potrebnih za upis
bit će pravovremeno objavljeni na mrežnoj stranici www.poli.uniri.hr
Informacije o studiju dostupne su na mrežnoj stranici studija (www.poli.uniri.hr). Dodatne informacije
mogu se dobiti putem elektroničke adrese na studentskasluzba@uniri.hr, politehnika@uniri.hr ili na tel.
br. 051/265-723; 051/584-771; 051/584-772 .
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B) PRIJAVE izvan NISpDS sustava

1. AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI U RIJECI
51000 Rijeka, Slavka Krautzeka 83, tel.: 051/228 880 (dekanat) i 051/228 886 (studentska služba), IBAN:
HR4223600001101845215, www.apuri.hr.
Na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci izvode se sveučilišni diplomski studiji iz
umjetničkog područja, u dvogodišnjem trajanju:
- diplomski studij Likovna pedagogija - 120 ECTS-a za stjecanje akademskog naziva
magistar/magistra likovne pedagogije nastavničkog smjera
- diplomski studij Primijenjena umjetnost - 120 ECTS-a za stjecanje akademskog naziva
magistar/magistra primijenjene umjetnosti smjerova: Primijenjeno kiparstvo, Primijenjeno
slikarstvo i Izvedbeni dizajn za kazalište i film
- diplomski studij Vizualne komunikacije i grafički dizajn - 120 ECTS-a za stjecanje akademskog
naziva magistar/magistra vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
A) Diplomski sveučilišni studij LIKOVNA PEDAGOGIJA
Na studij se mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim istovrsnim ili
neistovrsnim umjetničkim studijem na kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Istovrsnim se smatra preddiplomski sveučilišni studij likovna pedagogije, likovne kulture ili sl. studij
nastavničkog smjera.
Neistovrsnim se smatra preddiplomski sveučilišni umjetnički studij (studij primijenjene umjetnosti, studij
kiparstva, studij slikarstva, studij grafike).
Svim kandidatima koji ostvare pravo na upis, odredit će se razlikovni predmeti koje je kandidat dužan
upisati i položiti do kraja studija za stjecanje potrebnih pedagoško psiholoških kompetencija.
B) Diplomski sveučilišni studij PRIMIJENJENA UMJETNOST
smjerovi: Primijenjeno kiparstvo i Primijenjeno slikarstvo
Na studij se mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim istovrsnim ili neistovrsnim
sveučilišnim ili stručnim umjetničkim studijem na kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidatima sa završenim stručnim umjetničkim studijem, ukoliko ostvare pravo na upis na temelju
rezultata u razredbenom postupku, odredit će se razlikovni predmeti koje je kandidat dužan upisati i
položiti do kraja studija.
smjer: Izvedbeni dizajn za kazalište i film
Na studij se mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim istovrsnim ili neistovrsnim
sveučilišnim ili stručnim umjetničkim studijem na kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidatima sa završenim stručnim umjetničkim studijem i kandidatima koji nisu završili preddiplomski
umjetnički studij, ukoliko ostvare pravo na upis na temelju rezultata u razredbenom postupku, odredit će
se razlikovni predmeti koje je kandidat dužan upisati i položiti do kraja studija.

24

C) Diplomski sveučilišni studij VIZUALNE KOMUNIKACIJE I GRAFIČKI DIZAJN
Na studij se mogu upisati studenti sa završenim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem na
kojem su stekli najmanje 180 ECTS bodova.
Kandidatima sa završenim stručnim studijem i kandidatima koji nisu završili preddiplomski umjetnički
studij, ukoliko ostvare pravo na upis na temelju rezultata u razredbenom postupku, odredit će se razlikovni
predmeti koje je kandidat dužan upisati i položiti do kraja studija.
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za upis primat će se u Studentskoj službi Akademije u petak 16. rujna 2022. godine od 15:00 do
17:00 sati.
Uz prijavu i dokumente koji su navedeni u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA kandidati prilažu i prijavnicu za
razredbeni postupak (posebna tiskanica), potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od
330,00 kn, diplomu ili potvrdu o završenom preddiplomskom studiju, prijepis ocjena preddiplomskog
studija, dokumente o posebnim uspjesima, te potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti specijaliste medicine
rada.
Prijave s traženim dokumentima predaju se osobno u Studentskoj službi ili preporučenom pošiljkom
(mora biti zaprimljeno na Akademiji do 15. rujna 2022. do 12:00 sati).
3. RAZREBENI POSTUPAK (online)
A i B) Online razredbeni postupak za studije LIKOVNA PEDAGOGIJA I PRIMIJENJENA UMJETNOST za sve
smjerove provodi se 21. rujna 2022.
U razredbenom postupku vrednuje se:
1.
Prosjek ocjena s preddiplomskog studija
2.
Mapa koja treba sadržavati originalne radove, prezentaciju grafičkih, slikarskih i kiparskih djela ili
većih projekata, foto dokumentaciju, video zapise, pismene izjave o vlastitom radu ili projektu i sl. – mapa
se 20. rujna 2022. godine podiže na Google Drive
3.
Intervju – vezan uz radove u mapi
4.
Posebni uspjesi – rektorova nagrada, dekanova nagrada i strukovne nagrade.
Razredbeni prag iznosi 600 bodova (bodovi stečeni na temelju prosjeka ocjena i posebnih uspjeha ne ulaze
u izračun razredbenog praga).
Detaljne upute za online razredbeni postupak i termini bit će objavljeni na mrežnim stranicama Akademije
https://apuri.hr/upisi-se-na-akademiju/

C) Online razredbeni postupak za studij VIZUALNE KOMUNIKACIJE I GRAFIČKI DIZAJN provodi se 21.
rujna 2022.
U razredbenom postupku vrednuje se:
1. Prosjek ocjena s preddiplomskog studija
2. Mapa koja treba sadržavati originalne radove (grafički dizajn, web dizajn, tipografija), prezentaciju
umjetničkih radova ili većih projekata, foto dokumentaciju, video zapise, pismene izjave o
vlastitom radu ili projektu i sl. – mapa se 20. rujna 2022. godine podiže na Google Drive
3. Intervju – vezan uz radove u mapi
4. Posebni uspjesi – rektorova nagrada, dekanova nagrada i strukovne nagrade
Razredbeni prag iznosi 600 bodova (bodovi stečeni prosjekom ocjena i posebnim uspjesima ne ulaze u
izračun razredbenog praga).
Detaljne upute za online razredbeni postupak i raspored će biti objavljen na mrežnim stranicama
Akademije https://apuri.hr/upisi-se-na-akademiju/
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4. UPISI
Kandidati stječu pravo upisa prema bodovima postignutim u razredbenom postupku. Rang-lista
kandidata bit će objavljena na oglasnoj ploči Akademije 23. rujna 2022. godine u 12:00 sati i osobno na
e-mail kandidata naveden u prijavi.
Upisi će se obaviti u subotu 1. listopada 2022. u Studentskoj službi Akademije od 8:00 do 12:00 sati.
5. OBAVIJESTI
Detaljnije informacije mogu se dobiti u Studentskoj službi Akademije, tel: 051/228-886 i na mrežnoj
stranici Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci.

2. EKONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI
51000 Rijeka, Ivana Filipovića 4, tel. 051/355 111, 355 172, 355 173, 355 113, 355 112, faks: 051/675 750,
IBAN: HR8623600001101586015, poziv na br.: OIB kandidata, www.efri.uniri.hr

1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Za upis na studije Ekonomskog fakulteta u Rijeci mogu se prijaviti kandidati:
- sa svjedodžbom/diplomom sveučilišnog prvostupnika ekonomije ili poslovne ekonomije
- ili s potvrdom o završenom Programu za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis
na diplomski sveučilišni studij Ekonomskog fakulteta u Rijeci (Razlikovni program).
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak primat će se od 12. do 21. rujna 2022. na mail prijavediplomski@efri.hr.
Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka.
Kandidati prilažu dokumente navedene u Informacijama o razredbenom postupku i upisu studenata u I.
godinu diplomskog studija akademske 2022./2023. godine objavljenim na www.efri.uniri.hr.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog na preddiplomskom sveučilišnom
studiju, odnosno Razlikovnom programu:
- prosječna ocjena računana na tri decimalna mjesta
- ako više kandidata ostvari jednak prosjek ocjena onda će se prednost dati onom kandidatu koji je
postigao veću zbirnu ocjenu iz predmeta: Mikroekonomija i Makroekonomija.
Razredbeni prag određen je upisnom kvotom.
Rezultati razredbenog postupka bit će objavljeni 23. rujna 2022. u 15:00 sati na mrežnoj stranici Fakulteta
www.efri.uniri.hr.
4. UPISI
Upisi nakon I. razredbenog postupka održat će se 27., 28. i 29. rujna 2022., prema objavljenom rasporedu.
Nakon objave rang-liste raspored upisa bit će objavljen na mrežnoj stranici Ekonomskog fakulteta
www.efri.uniri.hr.
Dokumenti za upis
- matični list (obrazac se preuzima pri upisu)
- potvrda o prebivalištu (za redovite studente koji dolaze izvan PGŽ)
- fotografija veličine 4 x 6
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-

uplatnica kojom se potvrđuje uplata troškova upisa (za redovite i izvanredne studente) i školarina
(za
redovite studente smjera Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku i za izvanredne studente).

Troškovi upisa na studij
Svrha uplate
UPISNINA + osiguranje
(uplaćuju svi redoviti i izvanredni studenti)
ŠKOLARINA za izvanredni studij
ŠKOLARINA za studij Međunarodno poslovanje na engleskom jeziku
ŠKOLARINA za izvanredne studente strance na smjeru Financije
(sustav učenja na daljinu - online studij) + troškovi upisnine 1.000,00
kn

Iznos
400,00 kn
5.500,00
8.000,00
11.000,00

4. OBAVIJESTI
Detaljnije obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti na mrežnim stranicama Ekonomskog fakulteta
www.efri.uniri.hr

3. FAKULTET ZA MATEMATIKU
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2, 051/584 650, faks: 051/584 699, IBAN: HR1224020061400006923,
OIB:64218323816; www.math.uniri.hr.
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Za upis na diplomske sveučilišne studije Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci: Matematika
(nastavnički smjer), Matematika i informatika (nastavnički smjer), Diskretna matematika i primjene i
izvanredni diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički smjer) mogu se prijaviti kandidati koji
su završili preddiplomski sveučilišni studij i pritom stekli minimalno 125 ECTS bodova iz matematičkih
kolegija kao i kandidati koji su stekli minimalno 110 ECTS bodova iz matematičkih kolegija pod uvjetom
da polože provjeru znanja koju u tu svrhu organizira Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci. Naknada
za provjeru znanja iznosi 150,00 kn. Sve informacije u vezi dodatne provjere znanja dostupne su na
mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica).
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave se primaju od dana objave natječaja do petka, 23. rujna 2022. godine, radnim danom od 10:00 do
14:00 sati, osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Fakultet za matematiku),
Radmile Matejčić 2, Rijeka. Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o načinu dostave.
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavnicu za razredbeni postupak (obrazac prijavnice može se
preuzeti s mrežnih stranica Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci):
-

preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
preslika izvatka iz matice rođenih - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
preslika diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju
prijepis ocjena s preddiplomskog studija.

3. RAZREDBENI POSTUPAK
Za svaki pojedini diplomski studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena kandidata postignutom
na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.
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Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 sadržavati
jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i objavit će se u utorak, 27. rujna 2022. na
mrežnim stranicama Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci.
4. UPISI NA STUDIJE FAKULTETA ZA MATEMATIKU:
Upisi na diplomske studije vršit će se u četvrtak, 29. rujna 2022. elektroničkim putem. Detaljnije
obavijesti bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.
Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
- jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm
- presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
- dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu) i
izvanredne studente, uplaćenu na IBAN Fakulteta za matematiku, HR1224020061400006923
(Erste&Steiermaerkische banka), poziv na broj: OIB-1
Napomena: Obveznici plaćanja participacije (školarine) jesu kandidati koji su već bili upisani na
bilo koji diplomski studij u RH na teret MZO. Participacija (školarina) iznosi 7.370,00 kuna i plativa
je u dvije jednake rate. Prva rata plaća se prilikom upisa, a druga najkasnije do početka ljetnog
semestra akademske godine 2022./2023.
- dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Fakulteta za
matematiku, HR1224020061400006923 (Erste&Steiermaerkische banka), poziv na broj: OIB-2
- U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:


Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu
priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se
elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani),



Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj
je sjedište visokog učilišta.

5. OBAVIJESTI
Upute i obavijesti u vezi upisa na diplomske studije Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci sastavni
su dio ovog natječaja i dostupne su na mrežnoj stranici Fakulteta (poveznica).
Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku kandidati mogu dobiti i u
Studentskoj službi Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci, telefon: 051 584-771.
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na mrežnim
stranicama Fakulteta za matematiku Sveučilišta u Rijeci.

4. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU SVEUČILIŠTA U RIJECI
51410 Opatija, Naselje Ika, Primorska 46, p.p. 97, tel.: 051/294-200; 294-202; 294-203; 294-204; 294-206; email: studentska@fthm.hr, IBAN: HR1323600001101496052, poziv na br.: 6593-OIB kandidata,
www.fmtu.uniri.hr
1. PREDUVJETI ZA PRIJAVU ZA UPIS NA STUDIJ
Pravo prijave na natječaj za upis na diplomske sveučilišne studije:
Marketing u turizmu, Menadžment u turizmu, Menadžment u hotelijerstvu, Održivi razvoj turizma
(online) imaju hrvatski državljani ili strani državljani koji su završili preddiplomski sveučilišni studij s 240
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ECTS bodova iz područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije kao i osobe koje su završile
Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij
(Razlikovni program) na FMTU.
Osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij u inozemstvu mogu se prijaviti na natječaj pod
uvjetom da je prethodno obavljeno priznavanje akademske kvalifikacije prema važećoj regulativi.
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave se primaju od 11. srpnja do 27. srpnja i od 1. rujna do 21. rujna 2022. do 16:00 sati.
Kandidati prilažu dokumente navedene u Informacijama o upisu na diplomske studije objavljene na
www.fthm.uniri.hr
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na postotku ishoda učenja i prosjeku ocjena
kandidata postignutom na završenom odgovarajućem studiju.
Poredak na rang listi studija odredit će se prema sljedećim prioritetima:
1. Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) kao i
kandidati koji su završili Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na
diplomski sveučilišni studij (Razlikovni program) na FMTU i imaju u dopunskoj ispravi o studiju iskazan
ukupni prosječni postotak usvojenog znanja, vještina i kompetencija, te jedinstvenu klasifikaciju
kvalifikacije (klasifikacija časti).
2. Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ekonomske grupacije (240 ECTS) i imaju u
dopunskoj ispravi o studiju iskazan ishod učenja samo prosječnom brojčanom ocjenom.
Razredbeni prag određen je upisnom kvotom studija.
Rang-lista kandidata na diplomskom sveučilišnom studiju objavit će se 23. rujna 2022. na mrežnoj
stranici Fakulteta: www.fthm.uniri.hr
3. UPISI
26. rujna 2022. prema uputama koje će biti objavljene na mrežnoj stranici www.fthm.uniri.hr
4. DODATNE OBAVIJESTI
Studenti strani državljani koji će studirati u statusu redovitih studenata na Fakultetu za menadžment u
turizmu i ugostiteljstvu, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) u iznosu od 16.500,00 kn.
Informacije o združenom diplomskom sveučilišnom studiju Turizam mogu se pronacći na mrežnoj stranici:
http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/turizam

5. MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI
51000 Rijeka, Braće Branchetta 20; tel. 051/651 111 (centrala), 051/554 900 (Služba za studentske poslove);
faks: 051/675 806; IBAN: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67; Poziv na broj kod uplate
školarine za diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo; OIB kandidata-25; Poziv na br. kod uplate
upisnina: OIB kandidata-19; www.medri.uniri.hr.
DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNI STUDIJ SANITARNO INŽENJERSTVO
1. PREDUVJETI ZA PRIJAVU ZA UPIS NA STUDIJ
Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom preddiplomskom sveučilišnom/stručnom studiju
sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 ECTS bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog
inženjerstva).
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2. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ I RANGIRANJE
A) Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom
fakultetu Sveučilišta u Rijeci imaju pravo prednosti kod upisa na diplomski studij (kriterij
vrednovanja: 50 %), a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom
studiju (kriterij vrednovanja prosjeka ocjena: 50 %).
B) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog inženjerstva izvan
Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30 % od programa reddiplomskog
sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo
prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom
studiju (kriterij vrednovanja prosjeka ocjena: 50 %). Ovisno o razlikama u studijskom programu
odredit će se potreba upisivanja "Programa cjeloživotnog obrazovanja*.
C) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog inženjerstva, a čiji
program se ne razlikuje više od 30 % od programa preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno
inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i
rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju (kriterij vrednovanja
prosjeka ocjena: 50 %). Svi kandidati imaju obvezu upisivanja Programa cjeloživotnog
obrazovanja*.
*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog obrazovanja (30
ECTS bodova) dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti razlikovne ispite iz Programa kao
uvjet za upis druge godine diplomskog studija. Participacija u troškovima Programa cjeloživotnog
obrazovanja plaća se prilikom upisa i iznosi 4.620,00 kn (u skladu s Odlukom Senata Sveučilišta u Rijeci o
visini participacije u troškovima studija u ak. god. 2022./2023. vrijednost 1 ECTS boda iznosi 154,00 kn).
3. PRIJAVE I ROKOVI PRIJAVA
Prijave za upis primaju se u Službi za studentske poslove, Evidencija studija Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, Braće Branchetta 20, od 5. rujna 2022. do zaključno 23. rujna 2022. godine do 12:00
sati. Obrazac prijave može se preuzeti na mrežnim stranicama Fakulteta pod “UPISI”.
Pristupnici čiji se dokumenti nalaze u arhivi Medicinskog fakulteta u Rijeci (tj. pristupnici koji su u ak. god.
2021./2022. završili preddiplomski sveučilišni studij na Medicinskom fakultetu u Rijeci) nisu dužni dostaviti
dokumente navedene u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA. Svi preostali pristupnici trebaju dostaviti dokumente
navedene u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA.
Dodatni dokumenti za prijavu
Samo kandidati koji su završili preddiplomski studij sanitarnog inženjerstva izvan Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Rijeci, dužni su najkasnije do 9. rujna 2022. godine poslati: a) detaljan studijski program
završenog preddiplomskog studija (obvezno treba biti ovjeren od strane odgovorne osobe učilišta koje je
izdalo svjedodžbu završenog preddiplomskog studija); b) prosjek ocjena (na dvije decimale) postignut
tijekom preddiplomskog studija; c) ispunjeni obrazac za prijavu upisa u I. godinu diplomskog sveučilišnog
studija Sanitarno inženjerstvo na Medicinskom fakultetu u Rijeci u akademskoj 2022./2023. godini (obrazac
se može naći na mrežnim stranicama Fakulteta pod “UPISI”). Naknadno dostavljena dokumentacija neće
se zaprimati.
Dokumente treba preporučenom pošiljkom poslati na adresu: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Služba za studentske poslove – (uz naznaku: za Diplomski studij Sanitarno inženjerstvo), Braće Branchetta
20, 51000 Rijeka, Hrvatska
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4. RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita. Rang-lista kandidata bit će objavljena na
mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta u Rijeci 26. rujna 2022. godine.
5. UPISI
Upisi kandidata koji su na konačnim rang listama ostvarili pravo upisa odvijat će se 27. i 28. rujna 2022.
godine.
Detaljnije informacije (upute) o upisu na studij bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.
6. OBAVIJESTI
- Obveza polaganja ispita iz hrvatskog jezika za strance:
Studenti - strani državljani dužni su do upisa u 2. godinu studija dostaviti Službi za studentske poslove
Medicinskog fakulteta u Rijeci potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg
provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr ).
Cijena studija za kandidate strance koji dolaze iz država članica izvan EU: 27.720,00 kn
Sve detaljne podatke i obavijesti o studijima, programu cjeloživotnog obrazovanja, upisu studenata i
razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Evidenciji studija Medicinskog fakulteta u Rijeci ili na
mrežnim stranicama Fakulteta, na adresi: www.medri.uniri.hr.

6. ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU
51000 Rijeka, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584 550, faks: 051/584 599, IBAN: HR3724020061400006958;
OIB:64218323816; www.biotech.uniri.hr.
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom studiju Biotehnologija i istraživanje
lijekova i srodnim studijima
Kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem
preddiplomskom studiju. Pristupnicima koji su završili srodne preddiplomske studije u Republici
Hrvatskoj ili u inozemstvu bodovat će se pri upisu na diplomske studije prosjek ocjena pomnožen sa 100.
Pristupnici koji su završili istovjetni preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova bodovat će
se pri upisu na diplomske studije s dodatnih 200 bodova uz prosječnu ocjenu pomnoženu sa 100.
Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija.
Popis preddiplomskih studija i smjerova koji omogućuju upis na diplomske studije Odjela za
biotehnologiju nalazi se na sljedećoj poveznici:
http://www.biotech.uniri.hr/files/Srodni_studiji_za_prijelaz_na_diplomskeOBRI_update2018.pdf
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak primaju se od dana objave natječaja do ponedjeljka 26. rujna 2022. godine
osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba (Odjel za biotehnologiju), Radmile
Matejčić 2, Rijeka.
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Studentskoj službi ili
na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju.
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu
Svi pristupnici uz prijavu obvezno prilažu sljedeće dokumente
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- domovnicu - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani (Hrvati koji nisu
državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti)
- rodni list - priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
- svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju
- dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom student položio ili
prijepis ocjena za studente koji nisu završili studij po Bolonjskom procesu
- Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu
i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije. Zahtjev za akademsko
priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija podnosi se Sveučilištu u Rijeci, Trg braće
Mažuranića 10, 51000 Rijeka, kontakt tel.: 051/584-856.
Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visokom učilištu drugog izbora predaje ovjerene
preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na
završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.
Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 sadržavati
jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i objavit će se u srijedu, 28. rujna 2022. godine
u 14:00 sati na web stranici Odjela za biotehnologiju (http://www.biotech.uniri.hr ).
Pristupnici koji nemaju JMBAG, na rang-listi će biti evidentirani imenom i prezimenom, te samom prijavom
daju svoju suglasnost Sveučilištu u Rijeci da kao voditelj zbirke osobnih podataka prikuplja, koristi i dalje
obrađuje podatke u svrhu provođenja procedure, sukladno odredbama Opće Uredbe (EU) 2016/679 o
zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).
4. UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU
Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u petak 30. rujna 2022. elektroničkim putem, a
detaljne informacije bit će objavljene naknadno.
Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
- jednu fotografiju veličine 3 x 4 ili 4 x 6 cm
- presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
- dokaz o uplati participacije (školarine) za redovite studente koji plaćaju participaciju (školarinu)
uplaćenu na IBAN Odjela za biotehnologiju, poziv na broj: OIB-1
- dokaz o uplati troškova upisa (upisnina) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Odjela za
biotehnologiju, poziv na broj: OIB-2
- presliku diplome ili potvrde o završenom preddiplomskom studiju za studente koji nisu završili
preddiplomski studij na Odjelu za biotehnologiju (nije potrebno ovjeriti)
- u svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu kandidat mora priložiti:


Potvrdu o prebivalištu za studenta čije je prebivalište izvan županije u kojoj je sjedište visokog
učilišta ili čije je prebivalište unutar županije u kojoj je sjedište visokog učilišta, ali se studentu
priznaje viša razina prava radi geografskih i prometnih osobitosti prebivališta (priznaju se
elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani)



Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog sportaša s prebivalištem izvan županije u kojoj
je sjedište visokog učilišta.

5. OBAVIJESTI
Dodatne informacije dostupne su na mrežnoj stranici Odjela:
https://www.biotech.uniri.hr/hr/studenti/upisi.html (Upisi).
Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u
Studentskoj službi Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci i na tel. broj 051/584-772 i 051/584-771.
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Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno će se objaviti na mrežnim
stranicama Odjela za biotehnologiju www.biotech.uniri.hr.

7. POMORSKI FAKULTET U RIJECI
51000 Rijeka, Studentska 2, tel: 051/338 411 (int. 148, 149 ili 154), IBAN: HR2023600001101408432,
www.pfri.uniri.hr

Na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se diplomski sveučilišni studiji iz područja tehničkih
znanosti, polja tehnologije prometa i transporta.
Za akademsku godinu 2022./2023. kandidati se mogu prijaviti za upis u prvu godinu sljedećih studija:
- diplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa
- diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu
- diplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu
- diplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa
- diplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija prometa
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Diplomski sveučilišni studij BRODOSTROJARSTVO I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije: završen istovrsni preddiplomski sveučilišni
studij Brodostrojarstvo, 180 ECTS bodova.
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije:
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja Tehničkih znanosti, 180 ECTS bodova
- završen preddiplomski stručni studij iz područja Tehničkih znanosti, 180 ECTS bodova. Kandidat
koji je prethodno završio preddiplomski stručni studij iz područja Tehničkih, obvezan je tijekom
prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 10 ECTS bodova koje će utvrditi
odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.
- završen preddiplomski sveučilišni studij iz drugog znanstvenog područja, 180 ECTS bodova.
Kandidat koji je prethodno završio preddiplomski sveučilišni studij iz drugog znanstvenog
područja, obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS
bodova koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.
- završen preddiplomski stručni studij iz drugog znanstvenog područja, 180 ECTS bodova. Kandidat
koji je prethodno završio preddiplomski stručni studij iz drugog znanstvenog područja, obvezan je
tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 20 ECTS bodova koje će utvrditi
odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Diplomski sveučilišni studij ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije: završen istovrsni preddiplomski sveučilišni
studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu, 180 ECTS bodova.
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije: Završen neistovrsni preddiplomski sveučilišni
studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i transport,
Elektrotehnika, Računarstvo i Strojarstvo), 180 ECTS bodova.
Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij, a stekao je pravo upisa,
obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite, a koje će utvrditi odgovarajuće
povjerenstvo Zavoda za elektrotehniku, automatiku i informatiku Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
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Diplomski sveučilišni studij LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije: završen istovrsni preddiplomski sveučilišni
studij Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, 180 ECTS bodova.
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije:
- završen neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij iz područja tehničkih znanosti te područja
društvenih znanosti, 180 ECTS bodova.
- završen neistovrsni preddiplomski stručni studij iz područja tehničkih i društvenih znanosti, 180
ECTS bodova.
Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski stručni studij, a stekao je pravo upisa,
obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova, a koje će
utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Diplomski sveučilišni studij NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije: završen istovrsni preddiplomski sveučilišni
studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa, 180 ECTS bodova.
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije: završen neistovrsni preddiplomski sveučilišni
studij (neistovrsni su studiji iz područja Tehničke znanosti, polja Tehnologija prometa i transport), 180
ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio neistovrsni preddiplomski sveučilišni studij, a stekao je
pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija položiti razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova,
a koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u Rijeci.

Diplomski sveučilišni studij TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA
Preduvjet za upis diplomskog studija za istovrsne studije: završen istovrsni preddiplomski sveučilišni
studij Tehnologija i organizacija prometa, 180 ECTS bodova.
Preduvjet za upis diplomskog studija za neistovrsne studije: završen neistovrsni preddiplomski sveučilišni
/stručni studij iz drugih znanstvenih područja, 180 ECTS bodova. Kandidat koji je prethodno završio
neistovrsni preddiplomski studij, a stekao je pravo upisa, obvezan je tijekom prve godine studija položiti
razlikovne ispite u visini do 15 ECTS bodova, a koje će utvrditi odgovarajući Zavod Pomorskog fakulteta u
Rijeci.
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak primaju se 26. i 27. rujna 2022. do 16:00 sati, isključivo online putem. O
načinu prijave kandidati će biti naknadno obavješteni putem mrežne stranice Fakulteta.
Kandidati koji su završili istovrsni sveučilišni preddiplomski studij na Pomorskom fakultetu Sveučilišta u
Rijeci predaju samo popunjeni obrazac PRIJAVNI LIST.
Kandidati koji su završili istovrsni ili neistovrsni sveučilišni preddiplomski studij na drugom Visokom
učilištu, uz PRIJAVNI LIST moraju dostaviti skeniranu diplomu ili uvjerenje o diplomiranju te dopunsku
ispravu o studiju.
Prijave koje ne zaprimimo do 27. rujna 2022. godine do 16:00 sati, te prijave bez traženih
dokumenata neće se razmatrati.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita prema uspjehu na preddiplomskom
sveučilišnom studiju (prosječna ocjena tijekom preddiplomskog sveučilišnog studija na dva decimalna
mjesta).
Prednost kod formiranja rang-liste kandidata za diplomski sveučilišne studije BRODOSTROJARSTVO I
TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA, ELEKTRONIČKE I INFORMATIČKE TEHNOLOGIJE U POMORSTVU,
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NAUTIKA I TEHNOLOGIJA POMORSKOG PROMETA, LOGISTIKA I MENADŽMENT U POMORSTVU I PROMETU te
TEHNOLOGIJA I ORGANIZACIJA PROMETA ima osoba koja je završila odgovarajući istovrsni preddiplomski
sveučilišni studij.
Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang-lista kandidata. Rang-lista kandidata objavit će
se u četvrtak 29. rujna 2022. god. u 14:00 sati.
4. UPISI
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene
rang-liste. Upisi će se održati u petak, 30. rujna 2022. O načinu upisa na daljinu kandidati će biti
obaviješteni putem internet stranice fakulteta prilikom objave rang liste ili putem e-maila.
Kandidat koji je ostvario pravo, ali u oglašenom roku ne potvrdi upis, gubi to pravo. Pravo na upis
umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang liste ispod crte koji je prešao razredbeni prag, a u
okviru utvrđene upisne kvote. Kandidat je pri upisu dužan uplatiti troškove upisnine i školarine.
Kandidati koje ostvare pravo upisa moraju 30. rujna 2022. za potrebe upisa dostaviti popunjene
obrasce koji će im biti dostupni prilikom objave rang lista. Uz navedeno moraju dostaviti:
fotografiju (standardna fotografija za dokumente)
iznos od 420,00 kuna za troškove upisnine, e-indeksa, studentske iskaznice, osiguranja, upisnine u
Studentski zbor i Fonda za kreditiranje, uplatiti na IBAN Pomorskog fakulteta u Rijeci:
HR2023600001101408432, poziv na broj: 652647-OIB studenta.
priznanicu o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu izvanrednog
studenta. Cijeli iznos participacije (školarine) – 7.370,00 kn, uplaćuje se na IBAN Pomorskog
fakulteta u Rijeci: HR2023600001101408432, poziv na broj: 652644-OIB studenta.
priznanicu o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu redovitog studenta
a već su prije koristili pravo studiranja na nekom od visokih učilišta RH na diplomskom studiju u
statusu redovitog studenta bez plaćanja studija te mijenjaju studij i ponovno upisuju 1. godinu
redovitog diplomskog studija obvezni su platiti puni iznos participacije – 7.370,00 kn. Cijeli iznos
participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN Pomorskog fakulteta u Rijeci:
HR2023600001101408432, poziv na broj: 652643-OIB studenta.
5. OBAVIJESTI
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja.
Detaljni podatci i obavijesti o studijima bit će objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta:
https://www.pfri.uniri.hr/web/hr/ES-upisi_diplomski.php.
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u Natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i
na mrežnim stranicama Fakulteta.
Studenti - strani državljani dužni su pri upisu u 2. godinu studija dostaviti Studentskoj službi
Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).
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8. TEHNIČKI FAKULTET U RIJECI
51000 Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/651 444, faks: 051/675 818, OIB:46319717480;
IBAN: HR6024020061100110092, www.riteh.uniri.hr.
Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci izvode se diplomski sveučilišni studiji iz područja Tehničkih
znanosti, polja Strojarstva, Brodogradnje, Elektrotehnike i Računarstva. Kandidati se mogu prijaviti za upis
na prvu godinu sljedećih studija:
- diplomski sveučilišni studij Strojarstvo, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer
strojarstva;
- diplomski sveučilišni studij Brodogradnja, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer
brodogradnje;
- diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer
elektrotehnike:
- diplomski sveučilišni studij Računarstvo, za stjecanje akademskog naziva magistar inženjer
računarstva.
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
A) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili istovrsne studije:
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom sveučilišnom istovrsnom studiju (pojam
odgovarajućeg istovrsnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog
studija x 100.
B) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili neistovrsne preddiplomske
sveučilišne studije
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na odgovarajaćem preddiplomskom sveučilišnom neistovrsnom
studiju iz područja Tehničkih znanosti (pojam odgovarajućeg studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo
za upis studenata)
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog
učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) preddiplomskog sveučilišnog
studija x 100.
C) Uvjeti upisa na diplomske studije za kandidate koji su završili stručni studij:
 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom stručnom studiju (pojam odgovarajućeg
studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata)
 završen odgovarajući program cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i
kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij (pojam odgovarajućeg programa cjeloživotnog
učenja ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis studenata).
Postupak i uvjeti rangiranja: prosjek nacionalnih ocjena (na 2 decimale) stručnog studija x 100.
2. PRIJAVE NA NATJEČAJ ZA UPIS
Prijave na natječaj za upis podnose se Službi studentske evidencije Tehničkog fakulteta od 23. do 26.
rujna 2022. godine. Detaljnije informacije o potrebnoj dokumentaciji i načinu prijave na natječaj za upis
bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.
3. RAZREDBENI POSTUPAK
Izbor između kandidata obavit će se vrednovanjem uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom
obrazovanju. Postignuti uspjeh na prethodno završenom studiju, iskazan u Diplomi ili Dopunskoj ispravi o
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studiju, množi se sa 100 i tako se dobiva broj bodova. Na taj način moguće je maksimalno prikupiti 500
bodova.
Rang-liste kandidata s ostvarenim brojem bodova bit će objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta
(www.riteh.uniri.hr) 27. rujna 2022. godine.

4. UPIS NA STUDIJ
Kandidati stječu pravo upisa prema bodovima postignutim u razredbenom postupku objavljenim na ranglistama. Ukoliko više kandidata na zadnjem mjestu upisne kvote ima isti broj bodova tada svi ostvaruju
pravo upisa.
Upisi na temelju rang-lista održat će se 27. i 28. rujna 2022. godine.
Detaljnije informacije o upisima na studije bit će objavljene na mrežnim stranicama Fakulteta.
5. OBAVIJESTI
Obavijesti o studijima, prijavama, razredbenom postupku i upisu mogu se dobiti u Službi studentske
evidencije na Tehničkom fakultetu, tel. 051/651-588 i 651-593. Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno
je odlučivati o svim drugim pitanjima prilikom upisa, a koja nisu utvrđena ovim Natječajem.
Napomena: Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na
mrežnoj stranici Fakulteta (www.riteh.uniri.hr

9. UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI
51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 6, tel. 051/265-884; IBAN: HR8223600001101913656;
www.ufri.uniri.hr/hr.

1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Pravo prijave na natječaj za upis na diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje imaju:
A) Kandidati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja
B) Za upis na diplomski studij mogu kandidirati i osobe koje su završile:
- preddiplomski stručni studij predškolskog odgoja kojim se stječe najmanje 180 ECTS bodova ili
dodiplomski stručni studij predškolskog odgoja koji je izjednačen s tim studijem
- preddiplomski sveučilišni studij pedagogije
- integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij
razredne nastave koji je izjednačen s tim studijem.
Odabir osoba iz točke B) uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita nakon upisa na studij, osim ako se radi
o kandidatima iz podstavka 1. koji su završili razlikovni program primjerene nadoknade kompetencija za
upis na diplomski sveučilišni studij na Učiteljskom fakultetu u Rijeci.
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima na mrežnim
stranicama Fakulteta www.ufri.uniri.hr i dostavljaju se preporučenom poštom na adresu Fakulteta (51000
Rijeka, Sveučilišna avenija 6).
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Prijave za razredbeni postupak putem preporučene pošte zaprimaju se do 27. rujna 2022. do 13:00.
Pravodobnom prijavom smatra se ona koja će biti zaprimljena zaključno do 13:00 sati zadnjega dana
roka za prijavu.
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike,
odnosno preslike dokumenata uz uvid originala:
- svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju
- dopunsku ispravu o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite i s kojom ocjenom student položio
ili prijepis ocjena za studente koji nisu završili studij po Bolonjskom procesu
- isprave kojima se dokazuju ostvarena posebna postignuća
o Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u
inozemstvu prilažu i rješenje o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske
kvalifikacije. Zahtjev za akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija
podnosi se Sveučilištu u Rijeci, Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka, kontakt tel.:
051/584-856.
3. ELEMENTI VREDNOVANJA
Odabir kandidata za upis na studij obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka.
U razredbenom postupku moguće je ostvariti najviše 1000 bodova:
1. Vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom studiju najviše 900 bodova
 vrednovanje uspjeha u prethodno završenom studiju obavlja se na temelju prosjeka svih
zaključnih ocjena preddiplomskog studija iskazanog s dva decimalna mjesta.
Broj bodova po ovom elementu računa se po formuli:
(prosječna ocjena)
Broj bodova = ------------------------------------ x 900
5
2. Vrednovanjem posebnih postignuća najviše 100 bodova
Dodatni bodovi stječu se za položajno zvanje savjetnika
100 bodova
ili
 položajno zvanje mentora ili autorstvo priručnika ili
drugih stručnih publikacija vezanih za odgojno-obrazovni rad
ili objavljeni znanstveni rad ili sudjelovanje u znanstvenom
projektu koji pridonosi razvoju hrvatskog sustava odgoja
i obrazovanja
50 bodova
 mentorstvo studentima ili pripravnicima ili sudjelovanje u
izradbi plana i programa odgoja i naobrazbe za potrebe razvoja
hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja ili objavljeni stručni
članak ili izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu
30 bodova
 završen preddiplomski sveučilišni studij s pohvalom
ili rektorova nagrada ili dekanova nagrada
20 bodova
Vrednovanje posebnih postignuća priznaje se kandidatu ako je uz prijavu na natječaj priložio
odgovarajuće dokaze o ostvarenom postignuću.
4. UPISI
Rang-lista pristupnika objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Fakulteta 30. rujna 2022. u 13:00
sati.
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Upis na studij na temelju rang-liste pristupnika obavit će se 4. listopada 2022. godine od 8:00 do 13:00
sati na daljinu (online). Detaljnije obavijesti o upisu na studij bit će objavljene na mrežnim stranicama
Fakulteta www.ufri.uniri.hr.
Upis na studij smatra se završenim kada se, poštujući redoslijed na rang-listi upiše onoliko pristupnika
koliko je utvrđeno upisnom kvotom. Ukoliko više pristupnika ima isti broj bodova kao pristupnik na
zadnjem mjestu upisne kvote, tada svi ostvaruju pravo upisa.
Pristupnik koji je ostvario pravo upisa, a ne upiše se do isteka termina za upis, gubi to pravo. Umjesto njega
pravo upisa stječe sljedeći pristupnik s rang-liste, do predviđenog broja mjesta za upis. Proširena rang-lista
objavit će se 5. listopada 2022. u 13:00 sati, a upis novih pristupnika obavit će se 6. listopada 2022. od
9:00 do 12:00 sati.
Dokumenti za upis
Prilikom upisa obvezno se prilažu:
- dokaz o uplati troškova upisa na studij (upisnina) u iznosu od 380,00 kn
- dokaz o uplati punog iznosa participacije u troškovima studija (školarina) u iznosu od 5.500,00 kn.
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje
30 ECTS-a, a najviše 60 ECTS-a
- preslika osobne iskaznice
- jedna fotografija 3 x 4 cm.
Upisnina i participacija u troškovima studija uplaćuju se na IBAN Učiteljskog fakulteta u Rijeci. Kao svrha
doznake upisuje se „upisnina“, odnosno „participacija“ za ak. god. 2022./2023. U rubrici "model" treba
upisati 00, u rubrici "poziv na broj" treba upisati: OIB-300.
5. OBAVIJESTI
Studenti strani državljani dužni su do isteka prve godine studija dostaviti Studentskom uredu Učiteljskog
fakulteta potvrdu o položenom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine.
Dodatne obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti u Studentskom uredu i na mrežnim stranicama
Fakulteta.

10. SVEUČILIŠTE U RIJECI – izvanredni diplomski sveučilišni studij POLITEHNIKA I INFORMATIKA
(nastavnički smjer), tel: 051/265 881, 265 723; IBAN: HR5324020061100977786; OIB: 64218323816;
www.poli.uniri.hr

1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Prijavu za upis na izvanredni diplomski sveučilišni studij Sveučilišta u Rijeci: Politehnika i informatika
(nastavnički smjer) mogu podnijeti:
a)

b)

Pristupnici koji su završili istovrsni sveučilišni preddiplomski studij i pritom stekli 180 ECTS bodova
ili usporedivi studij u inozemstvu što se utvrđuje u postupku akademskog priznavanja inozemne
kvalifikacije. Popis istovrsnih studija dostupan je na sljedećoj poveznici, odabirom izbornika
„preglednik studija“. Studiji koji nisu na popisu smatraju se neistovrsnima.
Pristupnici koji su završili neistovrsni preddiplomski studij i to sveučilišni dvogodišnji ili
preddiplomski stručni studij sljedećih struka: nastavnici tehničkog odgoja, nastavnici praktične
nastave metalske i elektrotehničke struke, inženjeri strojarstva, brodogradnje, brodostrojarstva,
elektrotehnike, graditeljstva, cestovnog prometa i drugih srodnih tehničkih struka, uz uvjet da
polože Razlikovnu edukaciju u postupku stjecanja akademskog naziva (Program za stjecanje
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nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na diplomski sveučilišni studij Politehnika i
informatika, 60 ECTS-a).
Informacije o prijavi na razlikovnu edukacije možete pronaći na mrežnim stranicama Studija
(www.poli.uniri.hr).
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK
Prijave za razredbeni postupak primaju se od dana objave natječaja do petak, 23. rujna 2022. godine
osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Studentska služba - Studij politehnike (zgrada sveučilišnih
odjela), Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka. Prijave moraju biti dostavljene do navedenog roka neovisno o
načinu dostave.
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavnicu za razredbeni postupak (obrazac prijavnice može se
preuzeti s mrežnih stranica studija www.poli.uniri.hr):
-

preslika domovnice – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
preslika rodnog lista – priznaje se elektronički izvadak izdan putem sustava e-Građani
preslika diplome/svjedodžbe o završenom odgovarajućem stručnom ili preddiplomskom
sveučilišnom studiju
dopunska isprava o studiju kojom se potvrđuje koje je ispite student položio ili prijepis ocjena.

3. RAZREDBENI POSTUPAK
Rang-lista za upis na izvanredni diplomski studij Politehnika i informatika (nastavnički smjer) kreira se na
temelju prosjeka ocjena kandidata postignutog završetkom odgovarajućeg preddiplomskom studija.
Rang-liste će u skladu s Općom Uredbom o zaštiti osobnih podataka (Uredba (EU) 2016/679 sadržavati
jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i objavit će se u utorak, 27. rujna 2022. u 12:00
sati na mrežnim stranicama studija (www.poli.uniri.hr).
4. UPISI NA IZVANREDNI DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ POLITEHNIKE I INFORMATIKE (nastavnički
smjer):
Upisi na izvanredni diplomski studij vršit će se u četvrtak 29. rujna 2022. od 10:00 do 14:00 sati u
Studentskoj službi sveučilišnih odjela, zgrada sveučilišnih odjela, prizemlje, ured O-047, Radmile Matejčić
2, Rijeka).
Dokumenti potrebni za upis na studij
Prilikom upisa obvezno je priložiti:
- jednu fotografiju veličine 3x4 ili 4x6 cm
- presliku osobne iskaznice i dokument iz kojeg je vidljiv OIB kandidata
- dokaz o uplati troškova upisa (upisnine) u iznosu od 380,00 kn uplaćenih na IBAN Sveučilišta u
Rijeci, HR5324020061100977786 (Erste banka), poziv na broj: OIB-2 (upisati vlastiti OIB kojem
treba dodati -2).
- dokaz o uplati participacije (školarine) u iznosu od 7.370,00 kn, uplaćenu na IBAN Sveučilišta u
Rijeci, HR5324020061100977786 (Erste banka), poziv na broj: OIB-1 (upisati vlastiti OIB kojem treba
dodati – 1).
5. OBAVIJESTI
Upute i obavijesti u vezi upisa na diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika Sveučilišta u Rijeci
dostupne su na mrežnoj stranici Studija (poveznica).
Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku kandidati mogu dobiti i u
Studentskoj službi sveučilišnih odjela, telefon: 051/ 584-771; 051/ 584-772.
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno bit će pravovremeno objavljene
na mrežnim stranicama studija Politehnike www.poli.uniri.hr.
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