
 
Na diplomski sveučilišni studij građevinarstva upisuje se ukupno 203 redovita studenta od kojih 200 
studenata hrvatskih državljana i državljana iz EU te 3 studenta strana državljana. 
 
Broj upisnih mjesta za studente hrvatske državljane i državljane iz EU po smjerovima: 
 

Geotehnika 22 
Hidrotehnika 27 
Konstrukcije 42 
Materijali 33 
Organizacija građenja 32 
Prometnice 22 
Teorija i modeliranje konstrukcija 22 
 

Studenti strani državljani smjer mogu upisati po izboru. 
 

1. Školarine 
 
Vidjeti opći dio Natječaja. 
 
Studenti strani državljani plaćaju školarinu u trostrukom iznosu školarine studenta hrvatskog državljana. 
 

2. Prijave 
 
Prijave za upis moraju biti zaprimljene od 15. do 27. rujna 2016. godine. Prijave zaprimljene nakon 
navedenog roka bit će odbačene. 
Prijava se podnosi na posebnom obrascu koji se može dobiti u Studentskoj referadi ili skinuti s mrežne 
stranice Građevinskog fakulteta (www.grad.unizg.hr)  
 
Uz prijavu potrebno je dostaviti i sljedeće dokumente: 

a) domovnicu (ako su hrvatski državljani), 
b) rodni list, 
c) strani državljani i državljani iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerene kod javnog bilježnika, 
d) svjedodžbu/diplomu ili potvrdu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju, a osobe koje 

su završile razlikovnu godinu i dokaz o položenim razlikovnim ispitima, 
e) osobe koje su studij završile izvan Republike Hrvatske prilažu i rješenje o priznavanju inozemne 

visokoškolske kvalifikacije, 
f)     dopunsku ispravu o studiju ili potvrdu s ukupnom ocjenom studija, 
g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 400,00 kuna, 

 
3. Kriteriji za upis 

 
Pravo prijave imaju: 
 

a) Osobe koje su završile preddiplomski sveučilišni studij Građevinarstvo. 
 

b) Osobe koje su završile odgovarajući studij koji nije naveden u točki 3. a) ove Odluke 
(srodni tehnički sveučilišni studiji ili stručni studiji građevinarstva) uz uvjet da moraju 
upisati najviše 20 razlikovnih ECTS bodova. 

 

http://www.grad.unizg.hr/


c) Rang lista za upise oblikuje se s osobama iz točke 3. a) ove Odluke temeljem ukupne 
ocjene studija. 
Osobe iz točke 3. b) ove Odluke uvrstit će se na rang listu iza osoba iz točke 3. a) ove 
Odluke temeljem ukupne ocjene priznatih ispita. 

 
4. Razredbeni postupak  

 
Izbor pristupnika za upis obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanog na rang 
listama koje će biti objavljene najkasnije do 30. rujna 2016. godine. 
 
Pravo za upis pristupnici stječu prema redoslijedu na rang listi, do popunjenja broja upisnih 
mjesta. 
 
Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od 
objave rang liste, Dekanu Fakulteta. 
 
Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti usmeno isti dan, a pisano rješenje u roku od 15 dana od 
dana podnošenja žalbe. 
 

5. Upisi 
 
Upis na studij provodit će se u prostorijama Fakulteta u nedjelju 2. listopada 2016. godine po 
posebnom rasporedu koji će biti objavljen uz rang listu na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama 
Fakulteta. 
 
Pristupnik koji ne iskoristi pravo upisa u određenom roku gubi pravo upisa. 

 
 
 


