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Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 

broj: 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - 
O, RUSRH i 60/15 – OUSRH) i članka 117. Statuta Sveučilišta u Rijeci (pročišćeni tekst od 29. srpnja 

2015. godine), sukladno odluci Senata od 26. travnja 2016. godine 
  

S V E U Č I L I Š T E  U  R I J E C I   
raspisuje 

 

N A T J E Č A J   
za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) 
sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016./2017. 

 
 
Prezentacija Sveučilišta u Rijeci s video materijalima i informacijama o studijskim programima koji se 
izvode na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci dostupna je na mrežnoj stranici http://smotra.uniri.hr  
Na mrežnim stranicama www.postani-student.hr dostupne su informacije o svim studijskim 
programima i uvjetima upisa na studijske programe.    

 
 

 
O P Ć I   D I O   N A T J E Č A J A 

 
 
 

 
I.   PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJE 
 

 
Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u 
muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.  
 
Kandidati vrše prijave za upis na studijske programe putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava 
visokih učilišta (NISpVU) i mrežne stranice www.postani-student.hr  
Kandidati stariji od 24 godine (koji su do uključivo 31. siječnja 2016. navršili 24 godine, a maturu 
položili prije 2010. godine) imaju mogućnost prijaviti se za upis na određene studijske programe 
Ekonomskog  Građevinskog,  Pomorskog i Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeci po posebnim 
uvjetima, putem razredbenog postupka (više pod točkom 2.). 

 
NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA VISOKIH UČILIŠTA (NISpVU)  
Postupak prijave za upis na studijske programe sastavnica Sveučilišta u Rijeci putem  Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava visokih učilišta (NISpVU) objašnjen je na mrežnoj stranici www.postani-
student.hr i www.studij.hr/p5. 
 
Krajnji rok prijava studijskih programa (u sustavu NISpVU):  
Prijave za studijske programe sastavnica Sveučilišta u Rijeci traju u ljetnom roku do 18. srpnja 2016. 
(do 17:59 sati), a u jesenskom roku do 20. rujna 2016. (točno vrijeme bit će određeno naknadno na 
stranicama www.postani-student.hr). 

 
Izuzetno, na sljedećim visokim učilištima prijave za upis na studije u sustavu NISpVU završavaju ranije 
jer visoka učilišta provode dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti (PZVS):   
 
Studijski programi za koje se provode  
dodatne provjere (PZVS)  

jesenski/ljetni rok Zadnji dan prijave u 
NISpVU sustav na 

http://www.postani-student.hr/
http://www.postani-student.hr/
http://www.studij.hr/p5
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www.postani-
student.hr 

Akademija primijenjenih umjetnosti   

Likovna pedagogija   ljetni rok 15. lipnja 2016. 

Primijenjena umjetnost jesenski rok  5. rujna 2016. 

   

Filozofski fakultet   

Psihologija ljetni rok 10. lipnja 2016.  

 jesenski rok 2. rujna 2016.  

Engleski jezik i književnost ljetni rok 10. lipnja 2016.  

 jesenski rok 2. rujna 2016.  

Njemački jezik i književnost ljetni rok 10. lipnja 2016.  

 jesenski rok 2. rujna 2016.  

Talijanski jezik i književnost  ljetni rok 10. lipnja 2016.  

 jesenski rok 2. rujna 2016.  

   

Fakultet zdravstvenih studija  ljetni rok 31. svibnja 2016. 

Svi studijski programi  jesenski rok 31. kolovoza 2016. 

   

Medicinski fakultet   
Svi studijski programi  ljetni rok 31. svibnja 2016. 

 jesenski rok 31. kolovoza 2016. 

   

Odjel za biotehnologiju   

Biotehnologija i istraživanje lijekova ljetni rok 17. lipnja 2016.  

 jesenski rok 7. rujna 2016.  

   

Rokove prijava moguće je provjeriti i na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, odabirom 
odgovarajućeg studijskog programa u izborniku „Studijski programi“.   

 
 
 
1. DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI (PZVS) 
Prijavu za dodatne provjere posebnih znanja vještina i sposobnosti kandidati su, osim u NIpVU sustavu,  
obvezni podnijeti izravno visokom učilištu.  

 
1. Akademija primijenjenih umjetnosti 
     

Zadnji dan prijave 
visokom učilištu 

jesenski/ljetni rok 

Likovna pedagogija 15. lipnja 2016.  ljetni rok 

Primijenjena umjetnost 5. rujna 2016.  jesenski rok  

Obavijest: Kandidat je dužan priložiti prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera (PZVS) u iznosu od 
330,00 kn  i dostaviti  je Studentskoj službi Akademije osobno ili poštom do zaključno 15. lipnja 2016., a za jesenski 
rok od 29. kolovoza do 5. rujna 2016. Pošiljke poslane poštom moraju biti zaprimljene na Akademiji primijenjenih 
umjetnosti s konačnim datumom prijava. 
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2. Filozofski fakultet  Zadnji dan prijave 
visokom učilištu 

jesenski/ljetni rok 

Psihologija 10. lipnja 2016.   ljetni rok 

 2. rujna 2016. jesenski rok 

Engleski jezik i književnost 10. lipnja 2016.   ljetni rok 

 2. rujna 2016. jesenski rok 

Njemački jezik i književnost 10. lipnja 2016.   ljetni rok 

 2. rujna 2016. jesenski rok 

Talijanski jezik i književnost 10. lipnja 2016.   ljetni rok 

 2. rujna 2016. jesenski rok 

Obavijest: Prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera (PZVS) u iznosu od 150,00 kn kandidat podnosi 
osobno ili preporučenom pošiljkom Filozofskom fakultetu od 6. do 10. lipnja 2016., a za jesenski rok od 1.do 2. 
rujna 2016.  (više u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA).  Kandidati su dužni detaljnije se informirati u brošuri 
Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu redovnih preddiplomskih sveučilišnih studija ak. god. 2016./2017. 
(www.ffri.uniri.hr).    

 

3. Medicinski fakultet Zadnji dan prijave 
visokom učilištu 

jesenski/ljetni rok 

Dentalna medicina  31. svibnja 2016.  ljetni rok 

 31. kolovoza 2016.  jesenski rok 

Obavijest: Za integrirani studij Dentalna medicina prijavu i potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera (PZVS) u 
iznosu od 300,00 kn kandidat podnosi Medicinskom fakultetu osobno ili preporučenom pošiljkom (više u 
POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA). 
 
4. Odjel za biotehnologiju   Zadnji dan prijave 

visokom učilištu 
jesenski/ljetni rok 

Biotehnologija i istraživanje lijekova 17. lipnja 2016. ljetni rok 

 7. rujna 2016.  jesenski rok 

Obavijest: Potvrdu o uplati troškova dodatnih provjera (motivacijskog razgovora) u iznosu od 150,00 kn  
  kandidat  prilaže Odjelu za  biotehnologiju zaključno 17. lipnja u ljetnom roku, a 7. rujna 2016. u jesenskom roku.  
  (više u POSEBNOM DIJELU  NATJEČAJA). 

 

 
Kandidati koji ne pristupe dodatnoj provjeri PZVS gube pravo upisa na studijski program.  
 

  Rezultate dodatnih provjera PZVS visoko učilište unosi u sustav NISpVU.  
 
 
 

  
    2. POSTUPAK PRIJAVE ZA UPIS NA STUDIJE ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 godine  
        (prijave se podnose visokom učilištu)  
 
 
Kandidati stariji od 24 godine (koji su do uključivo 31. siječnja 2016. navršili 24 godine, a maturu 
položili prije 2010. godine) imaju mogućnost upisati se na studij temeljem rezultata razredbenog 
postupka/ispita koja provode fakulteti.  Za takve je kandidate osiguran poseban broj upisnih mjesta 
na studijima Ekonomskog, Građevinskog, Pomorskog i Tehničkog fakulteta (vidjeti u OPĆEM DIJELU 
NATJEČAJA pod točkom II. "UPISNA MJESTA").  
 
Prijavu za upis na studij kandidati stariji od 24 godine podnose izravno visokom učilištu u sljedećim 
rokovima:    

Fakultet  Rokovi prijava 
Ekonomski fakultet  od 8. do 10. lipnja 2016. od 10:00 do 13:00 sati  
Građevinski fakultet   od 13. do 17. lipnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati  
Pomorski fakultet  od 6. do 8. lipnja 2016. od 10:00 do 13:00 sati 
Tehnički fakultet  od 8. do 10.  lipnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati 

 
2.1. Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 24 godine (prilažu se visokom učilištu):  
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1. Domovnica (izvornik ili ovjerena preslika) 
2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci)  
3. Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili ovjerena 

preslika – svjedodžbe se mogu ovjeriti u srednjoj školi)   
4. Priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN visokog učilišta uz naznaku „za 

razredbeni postupak“. Trošak razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. Broj IBAN-a i poziv na broj vidjeti 
u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim  stranicama visokog učilišta.  

5. Završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja 
inozemne školske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim 
programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb 
(www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 278-5000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o 
završenome srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija 
za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37 b, Zagreb (www.asoo.hr, tel. +385 
(1) 627- 4666 ).  

6. Potvrda specijalista medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za prijavu studijskih programa Pomorskog 
fakulteta: "Nautika i tehnologija pomorskog prometa", "Brodostrojarstvo" i "Elektrotehničke i 
informatičke tehnologije u pomorstvu".  

7. Uvjerenje o položenom časničkom ispitu (ako posjeduje) samo za prijavu na sveučilišne preddiplomske 
studije „Nautika i tehnologija pomorskog prometa“ i „Brodostrojarstvo“) Pomorskog fakulteta. 

8. Dokaz o osvajanju jedne od prve tri nagrade na državnim natjecanjima (ako posjeduje) iz jednog od 
sljedećih predmeta: matematika, fizika, arhitektonske konstrukcije, nosive konstrukcije-građevna 
mehanika, tehnička mehanika,  prilažu samo oni kandidati koji se prijavljuju na preddiplomski stručni 
izvanredni studij Građevinarstva Građevinskog fakulteta.   

9. Potvrdu o radnom odnosu prilažu samo oni kandidati koji se prijavljuju na preddiplomski stručni 
izvanredni studij Građevinarstva Građevinskog fakulteta).   

10. Rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora o kategorizaciji vrhunskog sportaša I. i II. kategorije (prilažu 
kandidati koji imaju ovaj status). 

 

2.2. Upisi kandidata starijih od 24 godine  
Rokovi za upis kandidata starijih od 24 godine koji su ostvarili pravo upisa na temelju razredbenog 
postupka/ispita provedenog na visokom učilištu kao i dokumenti koje su kandidati dužni priložiti 
prilikom upisa navedeni su u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama visokog 
učilišta.     
 
 

 

 
II. UPISNA MJESTA   
 
 
KLASA: 003-01/16-03-02 
URBROJ: 2170-57-01-16-23 
Rijeka, 1. ožujka 2016.  
 

Na temelju članka 63., stavka 1., alineje 8. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 29. srpnja 2015. god., a na prijedlog 
Stručnog vijeća Centra za studije sa 75. sjednice održane  od 16. veljače 2016., Senat Sveučilišta u Rijeci na 87. 
sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine donosi  

 
O D L U K U 

o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih,  preddiplomskih stručnih i integriranih 
sveučilišnih (preddiplomskih i diplomskih) studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 

2016./2017. 
 

I. 
Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 
2016./2017. kako slijedi:   

- broj upisnih mjesta na redovitim studijima za državljane RH i državljane država članica EU 
- broj upisnih mjesta na redovitim studijima za strane državljane  
- broj upisnih mjesta za izvanredne studije.  

http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92


 5 

 
Pravo upisa na studij kandidati stječu prema postignutim bodovima, redoslijedu na rang listi, nakon što su 
potvrdili upis putem NISpVU sustava, do popune upisnih kvota.  
 
 

II. * 
(1) Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i 
Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, 
ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne 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%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine. 

 
(2) Temeljem odluke Sveučilišta u Rijeci pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, 
ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne 
provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju kandidati sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem 
(invaliditetom). 
 
Ako visoko učilište nije odredilo drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje 
je visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.  
 
Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj 
od kategorija iz stavaka 1. i 2. ove točke.  

- Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata 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%-tnih 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 invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje. 

 
Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.   
 
Kandidati iz stavaka 1. i 2. ove točke koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar upisne kvote upisat 
će se izvan kvote do popune kapaciteta. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta snosit će troškove studija 
tako upisanih kandidata u realnom iznosu.   

 
III. 

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, obrazovanja 
i športa odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.  

 
IV.  

U slučaju da se ne popune upisna mjesta za strane državljane na ista se mogu upisati državljani RH/EU odlukom 
vijeća visokog učilišta/Sveučilišta. Odluka vijeća dostavlja se Senatu na znanje.   

 
V.  

Broj mjesta za upis studenata u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih 
(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2016./2017. akademskoj 
godini prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Odluke.    

 
VI.  

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i 
visoko obrazovanje u svrhu unošenja upisnih kvota u Nacionalni informacijski sustav prijava visokih učilišta 
(NISpVU) i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i 
integriranih sveučilišnih studija.                          
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                                                                           REKTOR 

                                                            prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.  

 

 

*  Temeljem Preporuke Rektorskog zbora od 11. svibnja 2016. godine, KLASA:602-04/16-05/3, URBROJ:  

    380-230/071-16-8, pravo izravnog upisa na visoka učilišta u statusu redovitih studenata izvan odobrene 

    upisne kvote, ako nisu rangirani unutar odobrene kvote, pod uvjetom da prijeđu bodovni prag i zadovolje  

    eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:  

- 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), u daljnjem tekstu „Zakona“ 

- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona“ 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma čije je 

oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8.  „Zakona“.  

Kandidati svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga 

upravnog tijela grada. 
 
 
 
 
 

Broj mjesta za upis u I. godinu preddiplomskih sveučilišnih, preddiplomskih stručnih i integriranih 

(preddiplomskih i diplomskih) sveučilišnih studija u 2016./2017. akademskoj godini  

 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI UPISNE KVOTE ZA 2016./2017.  

  NAZIV VISOKOG UČILIŠTA / STUDIJA / SMJERA 
Redoviti 
studenti 
(HR/EU) 

Redoviti 
studenti - 
STRANCI 

Izv.  Ukupno 

1. AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI 50 2 0 52 
  Preddiplomski sveučilišni studij  Likovna pedagogija 25 1 0 26 

  Preddiplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost 25 1 0 26 

  Preddiplomski sveučilišni studij Gluma i mediji  0 0 0 0 

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET 125 5 15 145 
  Preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo                    95 5 0 100 

  Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 30 0 5 35 

  Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 0 0 10 10 

3. TEHNIČKI FAKULTET 435 10 30 475 

  Preddiplomski sveučilišni studij Strojarstvo 140 3 0 143 

  Preddiplomski sveučilišni studij Brodogradnja 45 2 0 47 

  Preddiplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 100 3 0 103 

  Preddiplomski sveučilišni studij Računarstvo  50 2 0 52 

  Preddiplomski stručni studij Strojarstvo 45 0 5 50 

  Preddiplomski stručni studij Strojarstvo 0 0 5 5 

  Preddiplomski stručni studij Brodogradnja 15 0 5 20 

  Preddiplomski stručni studij Brodogradnja 0 0 5 5 

  Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 40 0 5 45 

  Preddiplomski stručni studij Elektrotehnika 0 0 5 5 

4. POMORSKI FAKULTET  280 16 110 406 

  Preddiplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija 
prometa 50 3 3 56 

  Preddiplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija 
prometa 0 0 7 7 
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  Preddiplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 60 3 10 73 

  Preddiplomski sveučilišni studij Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 0 0 10 10 

  Preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 60 4 10 74 

  Preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 0 0 20 20 

  Preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo 60 3 10 73 

  Preddiplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo 0 0 20 20 

  Preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i 
informatičke tehnologije u pomorstvu 50 3 10 63 

  Preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke 
tehnologije u pomorstvu 0 0 10 10 

5. MEDICINSKI FAKULTET 180 13 0 193 

  
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Medicina  125 5 0 130 

  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Dentalna medicina 25 5 0 30 

  
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo 30 3 0 33 

6. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA  90 0 90 180 

  Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo 30 0 45 75 

  Preddiplomski stručni studij Fizioterapija 30 0 0 30 

  Preddiplomski stručni studij Medicinsko - laboratorijska 
dijagnostika 0 0 0 0 

  Preddiplomski stručni studij Radiološka tehnologija 15 0 0 15 
  Preddiplomski stručni studij Sestrinstvo  - u Karlovcu 0 0 45 45 

  Preddiplomski stručni studij Primaljstvo  15 0 0 15 

7. EKONOMSKI FAKULTET  310 100 250 660 

  Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomija 35 0 35 70 

  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija          

      smjer: Poduzetništvo 45 0 40 85 

      smjer: Poduzetništvo 0 0 35 35 

      smjer: Menadžment  45 0 20 65 

      smjer: Menadžment  0 0 15 15 

      smjer: Financije i računovodstvo 45 0 20 65 

      smjer: Financije i računovodstvo 0 0 15 15 

      smjer: Marketing 45 0 20 65 

      smjer: Marketing 0 0 15 15 

      smjer: Međunarodno poslovanje (nastava na  
                 hrvatskom jeziku) 45 0 20 65 

  
    smjer: Međunarodno poslovanje (nastava na hrvatskom 
                 jeziku) 0 0 15 15 

  
    smjer: Međunarodno poslovanje (nastava na  
                engleskom jeziku)* 50 100 0 150 

8. FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I 
UGOSTITELJSTVU 130 3 300 433 
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  Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu:         

      smjer: Menadžment u turizmu 60 1 70 131 

      smjer: Menadžment u hotelijerstvu  40 1 40 81 

  
Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog 
razvoja  30 1 40 71 

  
Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu - studijski centar Zabok:          

      smjer: Menadžment u turizmu 0 0 90 90 

      smjer: Menadžment u hotelijerstvu  0 0 60 60 

9. PRAVNI FAKULTET  246 4 100 350 

  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij 
Pravo  198 2 50 250 

  Preddiplomski stručni  Upravni studij  48 2 50 100 

10. UČITELJSKI FAKULTET 80 0 0 80 

  Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski 
studij  40 0 0 40 

  Preddiplomski sveučilišni studij Rani predškolski odgoj i 
obrazovanje 40 0 0 40 

11. FILOZOFSKI FAKULTET  433 9 0 442 

  Jednopredmetni studiji:         

  Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost 40 2 0 42 

  Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija 40 2 0 42 

  Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija 15 2 0 17 

  Preddiplomski sveučilišni studij Kulturologija 37 3 0 40 

  Dvopredmetni studiji (slobodne kombinacije):         

  Preddiplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost  40 0 0 40 
  Preddiplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost  45 0 0 45 

  Preddiplomski sveučilišni studij Njemački jezik i 
književnost  38 0 0 38 

  Preddiplomski sveučilišni studij Talijanski jezik i 
književnost  38 0 0 38 

  Preddiplomski sveučilišni studij Filozofija  50 0 0 50 

  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest  40 0 0 40 

  Preddiplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti  35 0 0 35 

  Preddiplomski sveučilišni studij Pedagogija 15 0 0 15 

12. ODJEL ZA MATEMATIKU  45 0 0 45 

  Preddiplomski  sveučilišni studij Matematika 45 0 0 45 

13. ODJEL ZA FIZIKU 33 3 0 36 

  Preddiplomski sveučilišni studij Fizika 33 3 0 36 

14. ODJEL ZA INFORMATIKU  80 4 0 84 
  Preddiplomski sveučilišni studij  Informatika 60 2 0 62 

  

Dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij 
Informatika u slobodnoj kombinaciji sa studijima 
Filozofskog fakulteta u Rijeci  20 2 0 22 

15. ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU  45 3 0 48 

  

Preddiplomski sveučilišni studij Biotehnologija i 
istraživanje lijekova 45 3 0 48 



 9 

16. SVEUČILIŠTE U RIJECI  30 0 0 30 

  Preddiplomski sveučilišni studij Politehnika  30 0 0 30 

  UKUPNO KVOTE 2016./2017.  2592 172 895 3659 

        Upisna mjesta za kandidate starije od 24 godine, a koji su položili maturu prije 2010. godine 

*   Školarina u iznosu od 8.000,00 kn naplaćuje se svim redovitim studentima koji upisuju smjer "Međunarodno poslovanje" 
      koji se izvodi na engleskom jeziku jer se isti ne financira iz državnog proračuna, međutim Ekonomski fakultet oslobađa     
      školarina 5 najbolje rangiranih kandidata na prvom upisnom roku i 5 kandidata koji dolaze iz sustava alternativne skrbi. 

      Napomena: novi nositelj studija "Gluma i mediji" od 21. 1. 2016. godine je Akademija primijenjenih umjetnosti.  Nova  
      generacija studenata neće se upisivati 2016./2017. akademske godine.   
 

 
 

 
III.  ŠKOLARINE (PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA)   
 
 
KLASA: 003-01/16-03/02 
URBROJ: 2170-57-01-16-32 
Rijeka, 1. ožujka 2016.  

 
Na temelju članka 63. i članka 117. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 29. srpnja 2015. godine a sukladno Ugovoru 
sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova Sveučilišta u akademskim 
godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenog 2015. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na 
svojoj 87. sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine donosi  

 
O D L U K U   

o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2016./2017. akademskoj godini upisati 1. 
godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, diplomskih 

sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama  
Sveučilišta u Rijeci 

 
I.  

Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih 
sveučilišnih, integriranih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem tekstu „studiji“) u 2016./2017. akademskoj godini 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 Odjela za matematiku, 
studije Učiteljskog fakulteta i studije Kulturologije Filozofskog fakulteta.  
b) 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih 
znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije Odjela za fiziku;  
c) 9.240,00 kn (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u umjetničkom području,  znanstvenom području 
prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), znanstvenom području biomedicine i zdravstva odnosno 
nastavnom području struke biomedicine i zdravstva te za studije Odjela za biotehnologiju i diplomski studij 
Medijske umjetnosti i prakse Akademije primijenjenih umjetnosti.   
 

II.  
Participacija redovitih studenata koji u akademskoj godini 2016./2017. po prvi puta upisuju 1. godinu 
preddiplomskog stručnog, preddiplomskog sveučilišnog, integriranog sveučilišnog, diplomskog sveučilišnog ili 
specijalističkog diplomskog stručnog studija podmiruje se u cijelosti iz sredstava državnog proračuna Republike 
Hrvatske.  
 
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u statusu 
redovitih studenata plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu)  najviše u visini trostrukog iznosa 
participacije utvrđene u točki I. ove Odluke (točan iznos utvrđuje vijeće sastavnice).   
 
 

III.  
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS-a, a 
najviše 60 ECTS-a.  
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Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije utvrđene u točki I. ove Odluke.  
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog 
rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata, djeca 100%-tnih HRVI iz 
Domovinskog rata prve skupine te osobe sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) mogu platiti 
najviše do 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke. 

 
IV.  

Student koji je koristio pravo redovitog studiranja na nekom od visokih učilišta u RH bez plaćanja participacije u 
troškovima studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu redovitog studija iste razine na nekoj od 
sastavnica Sveučilišta u Rijeci obvezan je platiti puni iznos participacije u troškovima studija utvrđen u točki I. 
ove Odluke. Pravo na redoviti studij bez plaćanja participacije u troškovima studija na višim godinama student 
ostvaruje sukladno Ugovoru o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018. od 3. studenog 2015. (u daljnjem 
tekstu „Ugovor“).  
 
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje  ili u statusu 
izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu redovitog studija iste razine bez plaćanja participacije u 
troškovima studija. Pravo na redoviti studij bez plaćanja participacije u troškovima studija na višim godinama 
student ostvaruje sukladno Ugovoru.   
 
Prilikom prijelaza s jednog studijskog programa na drugi student je obvezan platiti puni iznos participacije u 
troškovima studija utvrđen u točki I. ove Odluke. Pravo na redoviti studij bez plaćanja participacije u troškovima 
studija student ostvaruje sukladno Ugovoru. 
 

VI. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, objavljuje se na Internet stranicama Sveučilišta  i primjenjuje se 
od 2016./2017. akademske godine. 
 

                                                              REKTOR  
                                                                              prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.  

 
 

KLASA: 003-01/16-03-02 
URBROJ: 2170-57-01-16-136 
Rijeka, 5. travnja 2016.  

Na temelju članka 63. i članka 117. Statuta Sveučilišta u Rijeci od 29. srpnja 2015. godine i  čl. 8. stavka 5. 
Pravilnika o studijima Sveučilišta u Rijeci (p.t. od 15. veljače 2015. godine), na prijedlog Stručnog vijeća Sveučilišta 
u Rijeci sa 76. sjednice održane 22. ožujka 2016., Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 89. sjednici održanoj 5. 
travnja 2016. godine donosi 

ODLUKU 
o participiranju u troškovima studija za studente 

 koji dolaze iz sustava alternativne skrbi  
  

I.  
Participaciju u troškovima studija za redovite studente koji dolaze iz sustava alternativne skrbi (dječjih i odgojnih 
domova, udomiteljskih obitelji), a koji su u prethodnoj akademskoj godini na studijima Sveučilišta u Rijeci i njenih 
sastavnica ostvarili najmanje 30 ECTS bodova, snosi sastavnica/nositelj studijskog programa. 

 II. 
Izvanredni studenti koji dolaze iz sustava alternativne skrbi mogu platiti najviše do 50% punog iznosa 
participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. Odluke o visini participacije u troškovima studija za studente 
koji će u 2016./2017. akademskoj godini upisati 1. godinu preddiplomskih stručnih, preddiplomskih sveučilišnih, 
integriranih sveučilišnih, diplomskih sveučilišnih te specijalističkih diplomskih stručnih studija na sastavnicama 
Sveučilišta u Rijeci od 1. ožujka 2016., KLASA:003-01/16-03-02, URBROJ:2170-57-01-16-32.  
 

      III. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 
                 REKTOR 
                  prof. dr. sc. Pero Lučin, v. r.   
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IV. UPISI  
 

 
1. KONAČNE RANG-LISTE  
Konačnu listu prioriteta studijskih programa kandidat treba izvršiti u ljetnom roku najkasnije 18. srpnja 
2016. u 17:59 sati,  odnosno u jesenskom roku najkasnije 20. rujna 2016. (točno vrijeme bit će 
objavljeno naknadno na mrežnim stranicama www.postani-student.hr).  
Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe kandidat će se naći samo na rang-listi 
onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo upisa. 
S ostalih rang-lista bit će izbrisan.  
Konačne rang-liste za upise na studijske programe za ljetni rok bit će objavljene 18. srpnja 2016. 
nakon 18:00 sati, a za jesenski rok 20. rujna 2016. (točno vrijeme bit će određeno naknadno).  
Nakon objave konačnih rang-lista kandidat se može upisati samo na onaj studijski program na kojem 
je ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni studijski program 
nastaje obveza kandidata da se na taj studijski program upiše.   
Sve dodatne informacije u vezi upisa na studij kandidat može dobiti izravno na visokom učilištu ili na 
mrežnoj stranici visokog učilišta.  
 
2. UPISNI ROKOVI  
Rokovi upisa na pojedine studijske programe navedeni su u POSEBNOM DIJELU OVOG NATJEČAJA i na 
mrežnim stranicama visokih učilišta.  

 
3. DOKUMENTI ZA UPIS  
Dokumenti koje kandidati prilažu visokom učilištu prilikom upisa:     

1. Jedna fotografija veličine 4x6 cm (za upis na studije Medicinskog fakulteta i Akademije  prilažu 
se dvije fotografije) 

2. Svjedodžba o državnoj maturi odnosno svjedodžba o završnom ispitu srednje škole i 
svjedodžbe svih razreda srednje škole prilažu se za upis na studije Akademije primijenjenih 
umjetnosti (izvornici) i za upis na sve studije sveučilišnih odjela (kopije uz izvornik na uvid).    

3. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata. 
4. Kandidati koji su već studirali u statusu redovitog studenta te 2016./2017. ak. g. upisuju prvu 

godinu studija Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i sveučilišnih odjela (SOBRI, SOFRI, 
SOIRI, SOMRI)  obvezni su dostaviti ovjerenu potvrdu prethodnog učilišta o datumu upisa u 
prvu godinu studija i broju ostvarenih ECTS-a u svakoj akademskoj godini do završetka ili 
ispisivanja sa studija (u svrhu utvrđivanja prava na subvenciju od strane MZOŠ-a, a temeljem 
"Ugovora o sufinanciranju troškova studiranja redovitih studenata i materijalnih troškova 
Sveučilišta u akademskim godinama 2015./2016., 2016./2017. i 2017./2018." od 3. 11. 2015. 

5. Priznanicu o uplati participacije (školarine) za kandidate koji se upisuju u statusu „izvanredni 
student“ ili „stranac“ ili imaju obvezu uplate pune školarine jer su već koristili pravo redovitog 
studiranja na teret MZOS-a. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na IBAN visokog učilišta 
(broj IBAN-a vidi u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA). Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se 
potvrda banke o izvršenoj uplati.  

6. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na IBAN visokog učilišta 
(iznos od 330,00 kn ne obuhvaća osiguranje studenta).  

7. 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.  

8. Uvjerenje specijaliste medicine rada (izvornik) o zdravstvenoj sposobnosti za upis na oba 
studija Učiteljskog fakulteta, za upis na studij „Radiološka tehnologija“ Fakulteta zdravstvenih 

http://www.postani-student.hr/
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studija i sljedeće studije Pomorskog  fakulteta: „Nautika i tehnologija pomorskog prometa“, 
„Brodostrojarstvo“ i „Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu“.   

9. Potvrda o zdravstvenoj sposobnosti (izvornik) izdana od liječnika primarne zdravstvene 
       zaštite za upis na studije Akademije primijenjenih umjetnosti.  
10. Potvrdu o radnom odnosu za upis stručnog izvanrednog studija Građevinarstva Građevinskog 

fakulteta.   
11. Kandidati - strani državljani kod upisa moraju priložiti uvjerenje o osobnom identifikacijskom 

broju (OIB) za strance koje izdaje Ministarstvo financija, Porezna uprava - Područni ured 
Rijeka, Ispostava Rijeka (Riva 10, Rijeka).  

 
Napomena:  
Molimo kandidate da u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA i/ili na mrežnim stranicama visokog učilišta 
provjere traže li se dodatni dokumenti za upis.   
 
 
 
 

 
V. OBAVIJESTI ZA KANDIDATE STRANE DRŽAVLJANE   
 

 
1.  Kandidati s državljanstvom ostalih država članica EU prijavljuju se pod jednakim uvjetima na natječaj 
     kao i državljani RH.  

 
2. Kandidati koji su završili srednjoškolski program izvan RH u državi koja ima izgrađen sustav 
     vanjskog vrednovanja srednjeg obrazovanja mogu se prijaviti za upis na visoka učilišta Sveučilišta 
     Rijeci pri čemu im se rezultati njihovih završnih ispita priznaju kao rezultati obveznog dijela ispita 
     državne mature, no za upis moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo visoko učilište.  
 
3.  Ispit hrvatskog jezika B2 razine za kandidate iz EU i ostale strane državljane provodi Nacionalni 
      centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr). Na stranicama NCVVO nalazi se Ispitni 
      katalog za poznavanje hrvatskoga kao inog jezika namijenjen inojezičnim dolaznim kandidatima/ 
      studentima.  
      Obavijesti visokih učilišta o obvezi polaganja ispita hrvatskog jezika za strane državljane nalaze se u 
      POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA. 

   
4.  Tečaj hrvatskog jezika za strane državljane. 
      Kandidati - strani državljani mogu upisati pripremni tečaj hrvatskog jezika kojeg organizira 
      Riječka kroatistička škola na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišna avenija 4 
      (Kampus), tel. kontakt: +385(0)51/265-882. Detaljnije informacije mogu se naći na mrežnoj stranici 
      http://www.ffri.hr/rks/. 

 
 
 
 

 

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

 
  

 
 

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

 

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

http://www.ncvvo.hr/
https://www.ncvvo.hr/vanjsko-vrednovanje/srednje-skole/hrvatski-kao-ini-jezik-ispitni-katalog/
http://www.ffri.hr/rks/
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Akademija primijenjenih umjetnosti provodi dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
za upis na preddiplomski studij Likovna pedagogija i preddiplomski studij Primijenjene umjetnosti.  
Kandidati su obvezni prilikom pristupa provjeri predati mapu radova.  
Dodatna provjera znanja obuhvaća: crtanje glave po živom modelu, crtanje figure u prostoru, 
modeliranje glave po živom modelu, slikanje mrtve prirode, razgovor s kandidatima o motivaciji za 
studij, mapu radova*, te test iz povijesti umjetnosti** Svaki od navedenih elemenata se posebno 
boduje. 
Kandidati su obvezni donijeti na dodatnu provjeru: papir za crtanje formata 50 x 70 cm, pribor za 
crtanje (olovke B 4, ugljen...), slikanje (tempere, kistove, palete...)  i modeliranje (špatule raznih 
oblika...) te crtaću dasku formata 50 x 70 cm. 
 
Mapa radova treba sadržavati 30 radova koji pokazuju umjetnički interes kandidata:  

- 15 crteža: npr. studije glave, figure, prostora i slobodne crtačke kompozicije (ugljen, olovka, 
pastel, kolaž ili kombinirane tehnike,..);  

- 15  autorskih radova u ostalim medijima: npr. fotodokumentacija slikarskih ili 
trodimenzionalnih djela (ne prilagati originalne slike i skulpture), fotografije, grafike, video 
radovi (data DVD s quicktime dokumentima ili DVD projekt),  radovi s područja dizajna, 
intermedijski radovi, ilustracije, animacija, stripovi, koncepti i sl.  

*    Kandidati predaju mapu radova označenu svojim imenom.  
** Pismeni ispit iz povijesti umjetnosti obuhvaća osnovne okvire europske i svjetske umjetnosti, poznavanje 
osnovnih karakteristika pojedinih stilskih razdoblja. To uključuje poznavanje najvećih ličnosti i djela europske i 
svjetske umjetnosti.  
 
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodit će se za: 

  I. - ljetni rok: 28. i 29. lipnja 2016.  
  II. - jesenski rok: 13. i 14. rujna 2016.   

Zadnji dan prijave posebnih znanja, vještina i sposobnosti je petak, 15 lipnja 2016. za I. - ljetni rok i 
petak, 5. rujna 2016. za  II. - jesenski rok. 
Prijavnicu i potvrdu o uplati troškova dodatne provjere kandidat podnosi osobno ili poštom 
Studentskoj službi Akademije do 15. lipnja 2016., a za jesenski rok od 29 kolovoza 2016. do 5. rujna 
2016.  
 
UPISI NA STUDIJE AKADEMIJE PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI  

I. -  ljetni rok: 19. i  20. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati.   
II. - jesenski rok: 22. rujna 2016. od 8:00 do 10:00 sati.  

 
OBAVIJESTI  
1. Troškove dodatnih provjera i upisa kandidat uplaćuje na: 
IBAN: HR 4223600001101845215  IBAN: HR 4223600001101845215 
opis plaćanja: DODATNE PROVJERE  opis plaćanja: UPIS U I. GODINU STUDIJA 
poziv na broj: OIB kandidata – 09   poziv na broj: OIB kandidata - 01 
model: 00      model: 00 
 
2. Kandidati - strani državljani dužni su do kraja studija dostaviti Službi za studentske poslove 
Akademije potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine  kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 
 

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

 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI NA STUDIJ GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA KANDIDATE 
STARIJE OD 24 GODINE  
- za preddiplomski stručni studij Građevinarstvo – izvanredni studenti 
 
1. UVJETI UPISA  

http://www.gradri.uniri.hr/upisi
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Za upis u statusu izvanrednog studenta na preddiplomski stručni studij Građevinarstvo mogu se 
prijaviti kandidati koji su završili srednju školu u trajanju od četiri godine.  
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK (rokovi, dokumenti) 
Prijave za razredbeni postupak primaju se 13. do 17. lipnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati. 
Uz prijavu za upis na studij kandidat je obvezan priložiti sve dokumente navedene u OPĆEM DIJELU 
NATJEČAJA pod naslovom „I. PRIJAVE ZA UPIS  NA STUDIJE“, podnaslov „2.1. Dokumenti za prijavu 
kandidata starijih od 24 godine“.  
 
Napomena: Razmatrat će se isključivo prijave koje sadrže sve potrebne priloge.  
 
3. RAZREDBENI POSTUPAK (opis) 
Izbor kandidata za upis vrši se putem razredbenog postupka u kojem se vrednuje uspjeh postignut u 
srednjoj školi, uspjeh na pismenom razredbenom ispitu te poseban uspjeh (dostignuća), na sljedeći 
način: 
3.1. Vrednovanje postignutog uspjeha u srednjoj školi – utvrđuje se vrednovanjem prosječne ocjene 
uspjeha svih razreda srednje škole i završnog ispita (mature). 
Po ovoj osnovi kandidat može ostvariti najviše 400 bodova.  
3.2. Provjera znanja vrši se pismenim ispitom iz predmeta matematika i fizika. Za upis na 
preddiplomski stručni studij Građevinarstvo test sadrži 30 zadataka (20 iz matematike i 10 iz fizike). 
Po toj osnovi student može ostvariti najviše 600 bodova. Ispit se piše 180 minuta. 
3.3. Vrednovanje posebnih uspjeha (dostignuća): 
- Dodatnih 100 bodova stječe kandidat koji je ostvario jedno od prva 3 mjesta na državnom 

natjecanju iz jednog od sljedećih predmeta: matematika, fizika, arhitektonske konstrukcije, 
nosive konstrukcije-građevinska mehanika, tehnička mehanika; 

- Dodatnih 50 bodova stječe kandidat koji ima status vrhunskog sportaša I. i II. kategorije. 
3.4. Razredbeni prag 
Razredbeni prag iznosi 120 bodova. 
3.5. Rang lista za upis 
Rang-lista se sastavlja prema postignutim bodovima u razredbenom postupku, uspjehu u prethodnom 
obrazovanju i posebnim uspjesima (točka 3.3. ovog Natječaja). 
4. RAZREDBENI ISPIT (opis i rokovi) 
Razredbeni ispiti održat će se 27. lipnja 2016. u 9:00 sati u predavaonici G-108.  
Na razredbeni ispit kandidat je obvezan donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu, u protivnom neće moći 
pristupiti razredbenom ispitu.  
5. UPISI (objava rang lista i rokovi upisa) 
Rang-lista uspješnosti kandidata objavit će se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta 29. 
lipnja 2016. iza 10:00 sati. 
Pravo upisa stječu kandidati koji su prešli prag, prema redoslijedu reda prvenstva na rang-listi. Upisi 
će se provoditi: 
- u I. upisnom roku  30. lipnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati  

1. srpnja 2016. nakon 10.00 sati oglašava se lista slobodnih mjesta nakon I. upisnog roka. 
- u II. upisnom roku 1. srpnja 2016. od 10:30 do 12:00 sati upisuju se kandidati na slobodna mjesta 

koja su ostala nakon I. upisnog roka. 
Prema raspoloživim slobodnim mjestima za upis mogući su i dodatni rokovi upisa koji će biti oglašeni 
na mrežnim stranicama Građevinskog fakulteta dana, 1. srpnja 2016. nakon 12:00 sati.  
Kandidati koji su ostvarili pravo na upis, a nisu se upisali u utvrđenim rokovima gube pravo upisa. 
 
6. OBAVIJESTI 
Prilikom upisa, u studentsku referadu kandidat mora donijeti:  

- jednu fotografiju dimenzija 3,5 x 4 cm 
- presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu MUP-a (priznaje se 

elektronički zapis o prebivalištu izdan putem sustava e-Građani)  
- ispunjene odgovarajuće obrasce (podignuti u studentskoj referadi) 
- izvornik svjedodžbe o završenoj maturi i izvornik rodnog lista (ukoliko se kandidat  prijavio s 

kopijama dokumenata)  
- dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata u iznosu od 

370,00 kn i dokaz o uplati školarine u iznosu 7.370,00 kn uplaćenih u korist Građevinskoga 
fakulteta u Rijeci, Radmile Matejčić 5, Rijeka, IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv 
na broj treba upisati na sljedeći način: 01 – 108 – OIB. Školarinu je moguće platiti u dvije rate, 
od čega prva rata iznosi 3.685,00 kn. 
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UPISI NA STUDIJE GRAĐEVINSKOG FAKULTETA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE U NISpVU  
1. Upisi će se provoditi na Građevinskom fakultetu  

I. – ljetni upisni rok: 19. i 20. srpnja 2016. prema rasporedu objavljenom na mrežnim 
          stranicama Fakulteta   
II. – jesenski upisni rok: 22. rujna 2016. od 9:00 do 12:00 sati 

 
2. Dokumenti za upis  
Prilikom upisa, u studentsku referadu kandidat mora donijeti sve dokumente navedene u OPĆEM 
DIJELU NATJEČAJA pod naslovom „IV UPISI“, točka 3. „DOKUMENTI ZA UPIS“.  
Trošak upisa u koji je uključeno osiguranje studenta iznosi 370,00 kn. Školarina iznosi 7.370,00 kn. 
Školarinu je moguće platiti u dvije rate, od čega prva rata iznosi 3.685,00 kn. 
Uplata troškova upisa i školarine vrši se na IBAN: HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj 
treba upisati na sljedeći način:  

- za preddiplomski sveučilišni studij: 01-107-OIB 
- za preddiplomski stručni studij – redoviti studenti: 01-109-OIB 
- za preddiplomski stručni studij – izvanredni studenti: 01-108-OIB  

 
 
 

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

  

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE  
Uz prijavu za upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti sve dokumente navedene u OPĆEM DIJELU 
NATJEČAJA pod točkom „2.1. Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 24 godine“ 
1. UVJETI ZA UPIS 
Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri 
godine.  
2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 6., 7. i 8. lipnja 2016. od 10:00 do 13:00 u Studentskoj 
službi Fakulteta, soba 305. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova razredbenog 
postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN: HR2023600001101408432, poziv na broj 66153-
OIB studenta. 
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća vrednovanje uspjeha 
kandidata iz srednje škole i dodatnih bodova.  
Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se: 
1.) prema prosječnom uspjehu kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu: 
- odličan [4,5 – 5,0]   35 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)   25 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)   10 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)      5 bodova 
2.a) prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i fizike, za svaki predmet posebno 
(za preddiplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu i 
Brodostrojarstvo):  
- odličan [4,5 – 5,0]   15 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)   10 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)      5 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)         2 boda 
2.b) prema prosječnim ocjenama iz hrvatskog jezika, matematike i informatike, za svaki predmet 
posebno (za preddiplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija i 
organizacija prometa i Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu): 
- odličan [4,5 – 5,0]   15 bodova 
- vrlo dobar [3,5 – 4,5)   10 bodova 
- dobar [2,5 – 3,5)     5 bodova 
- dovoljan [2,0 – 2,5)                  2 boda 
Na osnovi vrednovanja postignutog uspjeha iz srednje škole kandidat može ostvariti maksimalno 80 
bodova. 

http://www.pfri.hr/upisi
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Dodatne bodove za studije: Brodostrojarstvo i Nautika i tehnologija pomorskog prometa kandidat 
može dobiti:  
- ako je završio odgovarajući smjer srednje pomorske škole (nautički smjer isključivo za upis na studij 

Nautike i tehnologije pomorskog prometa, a brodostrojarski smjer isključivo za upis na studij 
Brodostrojarstvo)   10 bodova 

-  ako je položio časnički ispit  10 bodova 
Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang lista kandidata. Rang lista kandidata objavit 
će se 9. lipnja 2016. u 12:00 sati. 
4. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene 
rang liste. Upisi će se obavljati 10. lipnja 2016. od 10:00 do 13:00 sati u Studentskoj službi Fakulteta, 
soba 305.  
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio 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 10. lipnja 2016. prilikom upisa priložiti: 
- 1 fotografiju (veličine 4x6 cm) 
- dokaz o uplati 370,00 kn za troškove upisnine  i elektroničkog indeksa (uključeno i osiguranje 

studenata). Navedeni iznos uplaćuje se na IBAN Pomorskog fakulteta u Rijeci, broj 
HR2023600001101408432, poziv na broj 66151-oib studenta. 

- dokaz o uplati 7.370,00 kn  za troškove školarine (prilikom upisa plaća se cijeli iznos školarine). 
Navedeni iznos uplaćuje na IBAN  Pomorskog fakulteta u Rijeci, broj HR2023600001101408432, 
poziv na broj 66152-oib studenta.  

 
 
UPISI ZA STUDIJE POMORSKOG FAKULTETA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE U NISpVU  
1. Preduvjet za upis na studijske programe Nautika i tehnologija pomorskog prometa, 
Brodostrojarstvo i Elektroničke i informatičke tehnologije u pomorstvu je obvezno liječničko uvjerenje 
Medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti za upis na studij. Kandidati koji do 15. srpnja 2016. do 15:00 
(za ljetni upisni rok) odnosno  do 19. rujna 2016. do 12:00 (za jesenski upisni rok) dostave Studentskoj 
službi Pomorskog fakulteta u Rijeci navedeno liječničko uvjerenje, steći će pravo rangiranja na 
službenoj rang listi 18. srpnja 2016. u ljetnom odnosno 20. rujna 2016. u jesenskom roku. Kandidati 
čija liječnička uvjerenja ne zaprimimo do navedenog roka neće steći pravo plasiranja na rang listi 
navedenih studijskih programa te time ni pravo upisa.  
Uvjerenje se može dostaviti faksom na broj 051/336-755 ili e-mailom na adresu evstud@pfri.hr.  
2. Upisi će se provoditi:  
- za I. – ljetni upisni rok: 19. - 22. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati 
- za II. – jesenski upisni rok: 21. i 22. rujna 2016. od 9:00 do 13:00 sati. 
Dokumenti i ostalo potrebno za upis: 
Prilikom upisa, u studentsku referadu kandidat mora donijeti sve dokumente navedene u OPĆEM 
DIJELU NATJEČAJA pod „3. DOKUMENTI ZA UPIS“. Iznimno općem dijelu natječaja trošak upisnine na 
studijske programe Pomorskog fakulteta u Rijeci iznosi 370,00 kn (upisnina + osiguranje studenta). 
Obavijest studentima stranim državljanima 
Studenti - strani državljani dužni su pri upisu u 2. godinu studija dostaviti Službi za studentske poslove 
Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi ovog natječaja. 
Povjerenstvo za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prilikom upisa, a koja 
nisu utvrđena ovim natječajem. 
Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, razredbenom postupku i upisima kandidati mogu dobiti 
u Studentskoj službi Fakulteta ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.pfri.hr. Eventualne izmjene 
termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči i na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
 
 
 

mailto:evstud@pfri.hr
http://www.pfri.hr/
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TEHNIČKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Vukovarska 58, tel. 051/651-444, faks: 
051/675-818, OIB:46319717480, IBAN: HR6024020061100110092, www.riteh.uniri.hr 
 

 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI NA STUDIJE TEHNIČKOG FAKULTETA ZA KANDIDATE 
STARIJE OD 24 GODINE  
- na stručne studije Strojarstva, Brodogradnje i Elektrotehnike 
1. UVJETI ZA UPIS 
Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima kandidat koji je završio srednju školu u trajanju od četiri 
godine.  
2.  PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 8., 9. i 10. lipnja 2016. od 9:00 do 12:00 sati u Službi 
studentske evidencije. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova razredbenog 
postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na račun: HR6024020061100110092, poziv na broj 652645-
OIB kandidata. 
Uz prijavu za upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti dokumente navedene u OPĆEM DIJELU 
NATJEČAJA pod točkom „2.1. Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 24 godine“  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Izbor između kandidata obavit će se vrednovanjem uspjeha postignutog u prethodnom 
srednjoškolskom obrazovanju. Postignuti uspjeh množi se sa 100 i tako se dobiva broj bodova. Na taj 
način moguće je maksimalno prikupiti 500 bodova. 
Temeljem rezultata razredbenog postupka formira se rang-lista kandidata. Rang-lista kandidata 
objavit će se na mrežnoj stranici Fakulteta 10. lipnja 2016. u 13:00 sati. 
4. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene 
rang-liste. Upisi će se obavljati 14. lipnja 2016. od 10:00 do 12:00 sati u Službi studentske evidencije. 
Kandidat koji prema rang-listi ostvari pravo upisa, a ne upiše se u rokovima predviđenima za upis, gubi 
to pravo. Pravo na upis stječe sljedeći kandidat s rang-liste u okviru utvrđene upisne kvote. 
5. OBAVIJEST 
Detaljnije obavijesti o studijima, prijavama, razredbenom postupku i upisu mogu se dobiti u Službi 
studentske evidencije na Tehničkom fakultetu, tel. 051/651-415. Povjerenstvo za upis kandidata 
ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena ovim Natječajem. 
Eventualne izmjene navedenih termina prijava i upisa bit će pravovremeno objavljene na mrežnoj 
stranici Fakulteta (www.riteh.uniri.hr). 
 

UPISI NA STUDIJE TEHNIČKOG FAKULTETA ZA KANDIDATE PRIJAVLJENE U NISpVU 
I. – ljetni rok: od 19. do 22. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati 
II. – jesenski rok: 21. i 22. rujna 2016. od 9:00 do 13:00 sati   
 
 
 

FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA, 51000 Rijeka, Viktora cara Emina 5; tel. 051/554-923, faks: 
051/554-950, www.fzsri.uniri.hr  
IBAN Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci: HR4023600001102361000, model plaćanja HR67, Poziv 
na broj kod uplate školarina ovisi o studijskom programu kojeg student upisuje ( Sestrinstvo OIB 
kandidata-7; Sestrinstvo izvanredni OIB-8, Sestrinstvo u Karlovcu OIB-12, Radiološka tehnologija OIB-
9, Primaljstvo OIB-23, Fizioterapija OIB-11. Poziv na broj kod uplate upisnina na sve studijske 
programe OIB kandidata-99. 

 

UPISI NA STUDIJE FAKULTETA ZDRAVSTVENIH STUDIJA 

 
I. – ljetni rok:  od 20. do 22. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati.  
II. – jesenski rok:  od 22. do 23. rujna 2016. od 9:00 do 13:00 sati.  

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA IZVANREDNE STUDIJE (potvrde o radnom iskustvu) 

Za upis na izvanredne stručne studije Sestrinstvo (u Rijeci i Karlovcu)  kandidati  su obvezni najkasnije 
do 31. svibnja (ljetni rok) ili 31. kolovoza (jesenski rok) dostaviti Fakultetu zdravstvenih studija osobno 
ili preporučenom pošiljkom dokaz da su zaposleni na radnom mjestu medicinske sestre/tehničara i 

http://www.riteh.uniri.hr/
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dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva. Potvrdu o radnom iskustvu potrebno je ishodovati na 
Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje. 
 

 

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Braće Branchetta 20; tel. 051/651-111 
(centrala), 051/651-106 (Medicina) i 051/554-900 (Dentalna medicina i Sanitarno inženjerstvo), 
faks: 051/675-806; www.medri.uniri.hr 
IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, Poziv na 
broj kod uplate školarine ovisno o studijskom programu kojeg upisuje (Medicina OIB kandidata-21; 
Dentalna medicina OIB kandidata -24; Sanitarno inženjerstvo OIB kandidata-25; Poziv na br. kod 
uplate upisnina na sve studijske programe: OIB kandidata-18; Poziv na br. kod uplate troškova 
testiranja manualne spretnosti: OIB kandidata-20 

 

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI (test manualne spretnosti) 

Na Medicinskom fakultetu u Rijeci vršit će se testiranje manualne spretnosti za integrirani 
preddiplomski  i diplomski studij DENTALNA MEDICINA.   
Kandidat koji ne pristupi testiranju nema pravo upisa na studijski program, bez obzira na druge 
ostvarene uspjehe. 
1. PRIJAVE ZA TEST MANUALNE SPRETNOSTI 
Zadnji dan prijave za test manualne spretnosti za ljetni rok je 31. svibnja 2016., a objava rasporeda 
održavanja testa 14. lipnja 2016. na mrežnim stranicama fakulteta. 
Zadnji dan prijave za test manualne spretnosti za rujanski rok je 31. kolovoza 2016., a objava 
rasporeda održavanja testa 5. rujna 2016. na mrežnim stranicama Fakulteta. 
Kandidati su obvezni najkasnije do 31. svibnja,  odnosno do 31. kolovoza dostaviti Medicinskom 
fakultetu osobno ili preporučenom pošiljkom prijavnicu (preuzeti na mrežnim stranicama Medicinskog 
fakulteta pod „UPISI“) i potvrdu o uplati troškova testiranja (original uplatnica) u iznosu od 300,00 kn 
uplaćenih na IBAN Medicinskog fakulteta u Rijeci: HR9323600001101410222, model plaćanja HR67, 
poziv na broj: OIB kandidata-20. 

2. OPIS I TERMINI TESTA MANUALNE SPRETNOSTI   
Test provjere manualne spretnosti za ljetni rok provodit će se dana 29. lipnja 2016. (1 radni dan). 
Test provjere manualne spretnosti za rujanski rok provodit će se dana 12. rujna 2016. (1 radni dan). 
Testu se pristupa u određeno vrijeme i prema rasporedu polaganja koji će se oglasiti samo na mrežnim 
stranicama Fakulteta (pod „UPISI“), bez posebnog poziva. Test traje 60 minuta. Minimalan prag za 
prolaznost na testu je 45 bodova (od ukupno 150). 
Dolaskom na test manualne spretnosti kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu 
Napomena: kandidat koji nema osobnu iskaznicu ili putovnicu udaljit će se s provjere. 
 

UPISI NA STUDIJE MEDICINSKOG FAKULTETA 

I. – ljetni rok:  od 19. do 21. srpnja 2016. od 9:00 do 13:00 sati.  
II. – jesenski rok:  od 21. do 22. rujna 2016. od 9:00 do 13:00 sati.  

Za upis na Medicinski fakultet u Rijeci potrebno je donijeti sve dokumente navedene u OPĆEM 
DIJELU NATJEČAJA pod točkom 3. DOKUMENTI ZA UPIS.  

OBAVIJEST   
Studenti - strani državljani dužni su do upisa u 3. godinu studija dostaviti Službi za studentske poslove 
Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 

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, žiro-račun: IBAN: HR8623600001101586015, 
Poziv na broj - OIB kandidata, www.efri.hr 

 

UPISI NA STUDIJE EKONOMSKOG FAKULTETA  

Pravo upisa na studijske programe (Poslovna ekonomija i Ekonomija) ima kandidat koji se na rang -listi 
nalazi unutar upisne kvote.  
Raspored upisa prema rang-listi bit će objavljen na mrežnim  stranicama Fakulteta  www.efri.uniri.hr   

http://www.medri.uniri.hr/
http://www.efri.uniri.hr/
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UPISI  - preddiplomski sveučilišni studij 2016./2017. 
 
I. – ljetni upisni rok: od 20. do 22. srpnja 2016. od 10:00 do 14:00 sati.  
II. – jesenski upisni rok: od 22. do 26. rujna 2016. od 10:00 do 14:00 sati.  
 

UVJETI, RAZREDBENI POSTUPAK I UPISI ZA KANDIDATE STARIJE OD 24 GODINE 
 
Uz prijavu na upis na studij, kandidat obvezno treba priložiti sve dokumente navedene u  OPĆEM 
DIJELU NATJEČAJA pod točkom „2. 1.. Dokumenti za prijavu kandidata starijih od 24 godine“ 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 08., 09. i 10. lipnja 2016. od 10:00 do 13:00 sati u 
Studentskoj referadi, soba br. 5. Prilikom prijave kandidat prilaže potvrdu o uplati troškova 
razredbenog postupka u iznosu od 250,00 kn uplaćenih na IBAN:HR8623600001101586015, poziv 
nabroj – OIB kandidata. 
1. UVJETI UPISA 
Pravo prijave na natječaj za upis na studij ima osoba koja je završila srednju školu u trajanju od četiri 
godine i navršila 24 godine 31. siječnja 2016. 
 
2. RAZREDBENI POSTUPAK 
Razredbeni postupak provodi se BEZ RAZREDBENOG ISPITA, a obuhvaća vrednovanje uspjeha 
kandidata iz srednje škole. Uspjeh kandidata iz srednje škole vrednuje se prema prosječnom uspjehu 
kandidata iz svih razreda srednje škole i uspjeha na završnom ispitu. 
Rang lista kandidata objavit će se 13. lipnja 2016. u 12,00 sati. 
 
4. UPISI 
Upis na studij obavlja se prema rezultatima ostvarenim u razredbenom postupku, temeljem utvrđene 
rang liste. Upisi će se obavljati 14. lipnja 2016. od 10,00 do 13,00 sati u Studentskoj službi Fakulteta 
soba,  5.  
Kandidat koji je ostvario pravo na upis, ali u oglašenom roku nije izvršio upis, gubi to pravo. Pravo na 
upis umjesto toga kandidata stječe sljedeći kandidat s rang liste u okviru utvrđene upisne kvote. 
Kandidat je prije upisa dužan uplatiti troškove upisnine i školarine.  
 
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti biti će objavljeni na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Fakulteta. Povjerenstvo 
za upis studenata ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prigodom upisa, a koja nisu utvrđena 
natječajem. 
Sve detaljnije podatke i obavijesti o studijima, upisu studenata i razredbenom postupku pristupnici 
mogu dobiti u Studentskoj referadi Fakulteta ili na mrežnim stranicama Fakulteta: www.efri.hr. 
Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju pravovremeno će se objaviti na oglasnoj 
ploči i mrežnim stranicama Fakulteta. 

 
 
FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU SVEUČILIŠTA U RIJECI -  51410 Opatija,  
Naselje Ika,  Primorska 42,  p.p. 97, tel.:  051/294-202, 294-203; 294-204; 294-206; 294-207,  faks: 
051/294-226, IBAN: HR1323600001101496052,  poziv na br.: 6693-OIB kandidata,  
www.fthm.uniri.hr 
 

UPISI NA STUDIJE FAKULTETA ZA MENADŽMENT U TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 

Pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu 
sa sjedištem u Opatiji ili u Studijskom centru Zabok ima kandidat koji se nalazi na rang-listi unutar 
upisne kvote.  
 
I. – ljetni upisni rok: 19. srpnja (redovni studij) i 20. srpnja 2016.  (izvanredni studij) od 8:00 do  
       12:00 sati. 
II. - jesenski upisni rok: 21. rujna 2015. od 9:00 do 12:00 sati. 
 
Raspored upisa prema rang-listama bit će objavljen na mrežnim  stranicama Fakulteta  
www.fthm.uniri.hr  – UPISI 2016./2017. 
 
OBAVIJEST 

http://www.efri.hr/
http://www.fthm.uniri.hr/
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Studenti - strani državljani dužni su do kraja studija kojeg su upisali, a koji se ne izvodi na engleskom 
jeziku, dostaviti Službi za studentske poslove Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz 
hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
(www.nccvo.hr).  
 
 
PRAVNI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Hahlić 6, tel.: 051/359-500, faks: 051/359-
593, 051/675-113; IBAN:HR2624020061100110025, poziv na br.:65264 - OIB studenta,  
www.pravri.hr 

 

 UVJETI UPISA NA STUDIJ 

Kandidati ne smiju imati status studenta integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Prava ili 
preddiplomskog stručnog Upravnog studija. Studenti koji su izgubili pravo studiranja na navedenim 
studijima također nemaju pravo kandidirati se za upis na studije Pravnog fakulteta.   
 

 UPISI NA STUDIJE PRAVNOG FAKULTETA 
I. – ljetni rok: 20. - 22. srpnja 2016.  
II. – jesenski rok: 23. rujna 2016.  
 
Upisi se provode u Studentskoj službi Fakulteta od 9:00 do 13:00 sati. Detaljnije obavijesti o upisu na 
studij i raspored upisa objavljuju se  na mrežnim stranicama Pravnog fakulteta: www.pravri.hr 
 
OBAVIJEST 
Studenti - strani državljani dužni su, do upisa u drugu godinu studija, dostaviti Službi za studentske 
poslove Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 
 
UČITELJSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Sveučilišna avenija 6, tel. 051/265-884;  

IBAN: HR8223600001101913656,  www.ufri.uniri.hr 

 

UPISI NA STUDIJE UČITELJSKOG FAKULTETA  
 
Pravo upisa na studijske programe ima kandidat koji se na rang listi nalazi unutar upisne kvote. 
Upisi u I. - ljetnom roku:  
- 20. srpnja 2016.  na Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni Učiteljski studij 
- 21. srpnja 2016. na preddiplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje. 
 
Upisi u II. - jesenskom roku:  
- 22. rujna 2016., za oba studija. 
Upisi se provode u Studentskom uredu Fakulteta od 9:00 do 12:00 sati.  
Detaljnije obavijesti o upisu na studij mogu se dobiti na mrežnim stranicama Učiteljskog fakulteta. 
 
OBAVIJEST 
Studenti - strani državljani dužni su do isteka prve godine studija dostaviti Studentskom uredu 
Fakulteta potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 
 
FILOZOFSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 RIJEKA, Sveučilišna avenija 4, tel. 051/265-880, 
051/265-881, 051/265-883, 051/265-611, faks: 051/216-099, IBAN: HR9123600001101536455, 
www.ffri.uniri.hr, OIB:70505505759 
 

DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

Dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti  Filozofski fakultet provodi za upis na  
- sveučilišni preddiplomski studij PSIHOLOGIJA (jednopredmetni) 

http://www.pravri.hr/
http://www.ufri.uniri.hr/
http://www.ffri.uniri.hr/
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- sveučilišni preddiplomski studij ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) 
- sveučilišni preddiplomski studij NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni)  
- sveučilišni preddiplomski studij TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni)  
 
1. PRIJAVE kandidata za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na studije 
Psihologije, Engleskog jezika i književnosti, Njemačkog jezika i književnosti te Talijanskog jezika i 
književnosti primaju se za:  
I. -  ljetni rok: od 6. do 10. lipnja 2016. (Sveučilišna avenija 4) 
II. – jesenski rok: od 1. do 2. rujna 2016. (Sveučilišna avenija 4)  
Kandidati su obvezni najkasnije do 10. lipnja 2016. (ljetni rok), odnosno 2. rujna 2016. (jesenski rok) 
osobno (prema radnom vremenu Studentske službe) ili preporučenom pošiljkom na adresu Sveučilišna 
avenija 4, 51000 Rijeka dostaviti popunjeni obrazac prijave (obrazac će biti dostupan na mrežnoj 
stranici Filozofskog fakulteta) te potvrdu o uplaćenim troškovima dodatnih provjera u iznosu od 
150,00 kn uplaćenih na žiroračun (IBAN: HR9123600001101536455; poziv na broj: OIB kandidata-15) 
2. TERMIN I OPIS PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI  
Dolaskom na dodatnu provjeru kandidati su obvezni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Kandidat 
koji nema osobnu iskaznicu ili putovnicu udaljit će se s provjere.  
 
a) Studij PSIHOLOGIJE (jednopredmetni) 
Dodatna provjera održat će se za I. – ljetni rok: 28. lipnja 2016. u 9:00 sati. 
Dodatna provjera održat će se za II. - jesenski rok: 12. rujna 2016. u 15:00 sati. 
Dodatnom provjerom posebnih znanja, vještina i sposobnosti provjeravaju se sposobnosti  
neverbalnog mišljenja. 
 
b) Studij ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) 
Dodatna provjera održat će se za I. -  ljetni rok:  29. lipnja  2016. u 9:00 sati. 
Dodatna provjera održat će se za II. - jesenski rok: 12. rujna 2016. u 13:00 sati. 
Dodatnom provjerom posebnih znanja, vještina i sposobnosti provjeravaju se jezične kompetencije. 
 
c) Studij NJEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) 
Dodatna provjera održat će se za I. -  ljetni rok:  29. lipnja  2016. u 11:30 sati. 
Dodatna provjera održat će se za II. - jesenski rok:  12. rujna 2016. u 9:00 sati. 
Dodatnom provjerom posebnih znanja, vještina i sposobnosti provjeravaju se jezične kompetencije 
te motivacija za studij. 
 
d) Studij TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (dvopredmetni) 
Dodatna provjera održat će se za I. -  ljetni rok:  29. lipnja 2016. u 14:00 sati. 
Dodatna provjera održat će se za II. - jesenski rok:  12. rujna 2016. u 11:00 sati. 
Dodatnom provjerom posebnih znanja, vještina i sposobnosti provjeravaju se jezične kompetencije.  
 

3. UPISI NA STUDIJE  

I. – ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2016. od 10:00 do 12:00 sati. 
II. – jesenski rok:  22. rujna 2016. od 10:00 do 12:00 sati. 
 
4. OBAVIJEST  
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. Sve ostale informacije vezane za upis na Filozofski fakultet u Rijeci bit će objavljene na mrežnim 
stranicama Fakulteta. 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2,  tel.: 
051/584-550, faks: 051/584-599, IBAN: HR9823600001400486934, OIB:64218323816, 
www.biotech.uniri.hr  

 
DODATNE PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 
Prijave za motivacijski razgovor za upis na sveučilišni preddiplomski studij Biotehnologija i 
istraživanje lijekova traju za I. ljetni rok od 13. do 17. lipnja 2016., za II. jesenski rok – od 5. do 7. 
rujna 2016.   
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Kandidat koji je ispunio preduvjete za upis na preddiplomski studij Biotehnologija i istraživanje lijekova 
obvezan je pristupiti motivacijskom razgovoru. Kandidat koji ne pristupi motivacijskom razgovoru 
nema pravo upisa na studijski program bez obzira na druge ostvarene uspjehe.  
 
Motivacijski razgovor održat će se za I. – ljetni rok: od 4. - 8. srpnja 2016., a za II. – jesenski rok: 12. - 
14. rujna 2016. Motivacijskom razgovoru pristupa se u određeno vrijeme i prema rasporedu polaganja 
koji će se oglasiti na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju 27. lipnja 2016. za ljetni rok,  
odnosno 9. rujna 2016. za jesenski rok. Kandidati su dužni doći bez posebnog poziva u Odjel za 
Biotehnologiju, soba 207, Radmile Matejčić 2, Rijeka. Razgovoru se pristupa uz predočenje osobne 
iskaznice. 
 
Kandidat je obvezan zaključno sa 17. lipnja 2016., odnosno 9. rujna 2016. dostaviti potvrdu o 
izvršenoj uplati troškova dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (motivacijskog 
razgovora) u iznosu od 150,00 kn. Potvrda se može dostaviti e-mailom na adresu: 
dmestrovic@uniri.hr, ili osobno na adresu studentske službe Radmile Matejčić 3, Rijeka i ujedno je 
prijava motivacijskog razgovora. Uplata se vrši na IBAN:  HR9823600001400486934, model odobrenja: 
00, poziv na broj odobrenja __OIB_-7 (unesite OIB kandidata kojem ćete dodati „-7“). 
 
UPISI NA STUDIJ ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU  
I. - ljetni rok: 19. srpnja 2016. od 10:00 do 14:00 sati  
II. - jesenski rok: 21. rujna 2016. od 10:00 do 14:00 sati 
Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za biotehnologiju.  
 
OBAVIJEST 
Studenti - strani državljani dužni su pri upisu u 2. godinu studija dostaviti Službi za studentske poslove 
Odjela potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine  kojeg provodi  
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584-600, faks: 
051/584-649, IBAN: HR0823600001400485159, OIB:64218323816, www.phy.uniri.hr  

 

UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA FIZIKU 

I. - ljetni rok: 22. srpnja 2016. od 10:00 do 14:00 sati   
II. - jesenski rok: 21. rujna 2016. od 10:00 do 14:00 sati  
 
Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za fiziku.  
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA INFORMATIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, tel.: 051/584-
700, faks: 051/584-749, IBAN: HR0423600001400485134, OIB:64218323816, www.inf.uniri.hr 

 

UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA INFORMATIKU  

I.     - ljetni rok: 21. srpnja 2016. od 10:00 do 14:00 sati   
II. - jesenski rok: 21. rujna 2016. od 10:00 do 14:00 sati  
 
Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za informatiku.   
 
OBAVIJEST 
Studenti - strani državljani dužni su, do kraja studija - izdavanja diplome, dostaviti Službi za studentske 
poslove Odjela potvrdu o položenom nacionalnom ispitu iz hrvatskog jezika B2 razine kojeg provodi 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.nccvo.hr).  
 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA MATEMATIKU, 51000 RIJEKA, Radmile Matejčić 2, 051/584-650, 
faks: 051/584-699, IBAN: HR7923600001400485142, OIB:64218323816; www. math.uniri.hr 

 

UPISI NA STUDIJE ODJELA ZA MATEMATIKU 

mailto:dmestrovic@uniri.hr
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I. -  ljetni rok:  20. srpnja 2016. od 10:00 do 14:00 sati 
II. - jesenski rok: od 21. rujna 2016. od 10:00 do 14:00 sati 
 
Raspored upisa kandidata bit će objavljen na mrežnim stranicama Odjela za matematiku.  
 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI – preddiplomski sveučilišni studij „Politehnika“, 
IBAN:HR8023600001101322186, OIB:64218323816 
 
 
Preddiplomski sveučilišni studij Politehnika izvodi se u punom radnom vremenu i traje šest semestra, 
a njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova i stručni naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica 
inženjer/inženjerka politehnike.  
 
 
1. UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ 
Pravo prijave za upis na studij imaju kandidati koji su završili srednju školu u četverogodišnjem trajanju 
i položili državnu maturu. 
 
2. UPISI 
Upisi kandidata koji su ostvarili pravo upisa na preddiplomski sveučilišni studij „Politehnika“ i dobili 
upisni broj održat će se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta, Sveučilišna avenija 4, Rijeka: 
I. – ljetni rok: 20. i 21. srpnja 2016. od 10:00 do 12:00 sati  
II. – jesenski rok:  22. rujna 2016. od 10:00 do 12:00 sati. 
 
Pri upisu na studij potrebno je priložiti dokumente navedene u OPĆEM DIJELU NATJEČAJA pod točkom 
IV./3. „DOKUMENTI ZA UPIS“.  
 
Sastavni dio dokumentacije za upis čini originalna priznanica o uplati troškova upisnine u iznosu od  
330,00 kn uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Rijeci IBAN:HR8023600001101322186, poziv na broj 
odobrenja: OIB -2 (student upisuje svoj OIB i dodaje -2), pod „opis plaćanja“ obvezno upisati „ime i 
prezime – upisnina za studij Politehnika“.  
 
Ako kandidat upisuje studij uz plaćanje, pri upisu donosi originalnu priznanicu o uplati troškova 
participacije u iznosu od 7.370,00 kn*. Iznos se uplaćuje na žiro-račun Sveučilišta u Rijeci 
IBAN:HR8023600001101322186, poziv na broj odobrenja: OIB -1 (student upisuje svoj OIB i dodaje -
1), pod „opis plaćanja“ obvezno upisati „ime i prezime – školarina za studij Politehnika“. 
*Participacija u troškovima studija (godišnja školarina) za preddiplomski sveučilišni studij Politehnika za 
državljane zemalja koje nisu članice EU iznosi 14.740,00 kn.  
 
4. OBAVIJESTI 
Dodatne informacije o preddiplomskom studiju „Politehnika“ mogu se dobiti na tel. broj: 051/265-723 
i na sljedećoj poveznici.   
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