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SVEUČILIŠTE U RIJECI 

raspisuje  
 

NATJEČAJ  
za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija 

 u akademskoj godini 2010./2011.   
 
 
 
 

I.    O P Ć I    D I O    
              
 
Na temelju članka 59. stavak 1. točka 9. i članka 112. stavak 1. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni 
tekst od 10. prosinca 2008. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na 14. sjednici održanoj 18. svibnja 2010. 
godine donosi  
 

O D L U K U 
o upisu studenata u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci  u 

2010./2011. akademskoj godini  
  

I. 
Ovom odlukom određuje se broj mjesta za osobe koje će po prvi puta upisati I. godinu sveučilišnih 
diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2010./2011. u statusu:  

 redovitih studenata 
 stranih studenata (uz obvezu plaćanja školarine) 
 izvanrednih studenata (uz obvezu plaćanja školarine) 

 
Pristupnici stječu pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku.   
 

II. 
Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka 
2007. godine, pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata pod uvjetom da prijeđu razredbeni 
prag imaju: 

- 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 I. skupine 
- pristupnici sa 60% i više tjelesnog oštećenja.  

Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju 
pripadnost jednoj od navedenih kategorija.  
 
Za pristupnike iz stavka 1. ove točke koji prema rezultatima razredbenog postupka ne bi mogli biti 
upisani, bit će upisani izvan upisne kvote. Za tako upisane pristupnike Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa će snositi troškove studija u realnom iznosu.   
 

III.  
Pravo upisa na studij u statusu redovitih studenata uz potpunu subvenciju imaju pristupnici iz 
hrvatske dijaspore pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i ne ulaze u upisnu kvotu.  

 
IV. 

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.   
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V.  

Sastavni dio ove odluke čini tablica s brojem mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih diplomskih studija 
na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u 2010./2011. akademskoj godini.   

  
VI. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  
 
 

                                                                                         R E K T O R 
                  
               Prof. dr. sc. Pero Lučin  
  
                              
  
 
 
 

Sveučilište u Rijeci, 18. svibnja 2010.  
SVEUČILIŠTE U RIJECI -  broj mjesta za upis u  I. godinu DIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA u akademskoj 

godini 2010./2011.  

  
  

FAKULTET / AKADEMIJA/ ODJEL /studij  REDOVITI 
STUDENTI 

STRANCI IZVANREDNI 
STUDENTI 

UKUPNO 

1. AKADEMIJA PRIMIJENJENIH 
UMJETNOSTI 

48 10 0 58 

  Diplomski sveučilišni studij Likovna 
pedagogija 

24 5 0 29 

  Diplomski sveučilišni studij Primijenjena 
umjetnost  

24 5 0 29 

2. GRAĐEVINSKI FAKULTET 60 10 0 95 
  Diplomski  sveučilišni studij Građevinarstvo 60 10 0 70 

3. TEHNIČKI FAKULTET 285 6 0 291 
  Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo 140 2 0 142 
  Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja 45 2 0 47 
  Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 100 2 0 102 

4. POMORSKI FAKULTET, Rijeka 215 25 80 320 
  Diplomski sveučilišni studij Tehnologija i 

organizacija prometa 
40 5 10 55 

  Diplomski  sveučilišni studij Logistika i 
menadžment u pomorstvu i prometu 

55 5 20 80 

  Diplomski sveučilišni studij Nautika i 
tehnologija pomorskog prometa 

40 5 10 55 

  Diplomski sveučilišni studij 
Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog 
prometa  

40 5 10 55 

  Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i 
informatičke tehnologije u pomorstvu 

40 5 30 75 

5. MEDICINSKI FAKULTET 60 8 0 68 
  Diplomski sveučilišni studij Sanitarno 

inženjerstvo 
30 3 0 33 

  Diplomski sveučilišni studij Organizacija, 
planiranje i upravljanje u zdravstvu 

30 5 0 35 

6. EKONOMSKI FAKULTET 360 0 210 570 
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  Diplomski sveučilišni studij Ekonomija         
      smjer: Gospodarstvo Europske unije 40 0 0 40 
  Diplomski sveučilišni studij Poslovna 

ekonomija  
      

      smjer: Menedžment  64 0 70 134 
      smjer: Financije i bankarstvo  64 0 0 64 
      smjer: Marketing 64 0 0 64 
      smjer: Međunarodno poslovanje 64 0 70 134 
      smjer: Informatičko poslovanje 64 0 0 64 
      smjer: Poduzetništvo - Bjelovar 0 0 70 70 

7.  FAKULTET ZA MENADŽMENT U 
TURIZMU I UGOSTITELJSTVU 

250 5 150 405 

  Diplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu 
u Opatiji 

250 5 100 355 

      smjer: Poduzetništvo u turizmu i  
               ugostiteljstvu 

50 1 20 71 

      smjer: Menadžment u turizmu 50 1 20 71 
      smjer: Menadžment u hotelijerstvu 50 1 20 71 
      smjer: Međunarodni menadžment u  

                turizmu i ugostiteljstvu 
50 1 20 71 

      smjer: Menadžment događaja i  
               slobodnog vremena 

50 1 20 71 

 Diplomski sveučilišni studij Poslovna 
ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu u 
Zaboku 

0 0 50 50 

8.  UČITELJSKI FAKULTET 0 0 40 40 
  Rani i predškolski odgoj i obrazovanje  0 0 40 40 

9. FILOZOFSKI FAKULTET 445 23 0 468 
  Jednopredmetni studiji          
  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 

književnost (nastavnički smjer) 
45 0 0 45 

  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost (opći kroatistički smjer) 

12 11 0 23 

  Diplomski sveučilišni studij Psihologija 35 0 0 35 
  Diplomski sveučilišni studij Pedagogija 20 0 0 20 
  Diplomski sveučilišni studij Kulturologija 44 3 0 47 
  Dvopredmetni studiji  (slobodne 

kombinacije): 
        

  Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i 
književnost (nastavnički smjer) 

45 0 0 45 

  Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i 
književnost (nastavnički smjer) 

48 2 0 50 

  Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i 
književnost 

29 2 0 31 

  Diplomski sveučilišni studij Filozofija  40 0 0 40 
  Diplomski sveučilišni studij Povijest  47 0 0 47 
  Diplomski sveučilišni studij Povijest 

umjetnosti (opći smjer) 
30 5 0 35 

  Diplomski sveučilišni studij Pedagogija 30 0 0 30 
  Dvopredmetni studiji ( fiksne 

kombinacije) 
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  Diplomski sveučilišni studij Politehnika i 
informatika  

20 0 0 20 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI          
10. ODJEL ZA MATEMATIKU  40 0 0 40 

  Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij 
Matematika (nastavnički smjer)  

20 0 0 20 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij u 
fiksnoj kombinaciji Matematika i 
informatika (nastavnički smjer) 

20 0 0 20 

11. ODJEL ZA FIZIKU  30 0 0 30 
  Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij u 

fiksnoj kombinaciji Fizika i matematika 
(nastavnički smjer)  

10 0 0 10 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij u 
fiksnoj kombinaciji Fizika i informatika 
(nastavnički smjer) 

10 0 0 10 

  Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i 
fizika materijala *  

10 0 0 10 

12. ODJEL ZA INFORMATIKU  80 0 0 80 
  Diplomski sveučilišni studij Informatika 40 0 0 40 
  Jednopredmetni diplomski sveučilišni studij 

Informatika (nastavnički smjer) 
20 0 0 20 

  Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij 
Informatika (nastavnički smjer u slobodnoj 
kombinaciji sa studijima Filozofskog 
fakulteta u Rijeci) 

20 0 0 20 

  SVEUČILIŠTE U RIJECI - UKUPNA 
KVOTA ZA DIPLOMSKE STUDIJE 1873 87 480 2440 

 
*       Novi studij od 2010./2011. akademskoj godini 
 

 
 
 
 
Na temelju članka 59. i članka 112. stavak 2. Statuta Sveučilišta u Rijeci – pročišćeni tekst od 10. 
prosinca 2008. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na 13. - izvanrednoj sjednici održanoj 5. svibnja 2010. 
godine donosi  
 

O D L U K U 
o visini participacije za studente koji će u 2010./2011. akademskoj godini upisati  I. godinu 

diplomskih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci 
 

I.  
Puni iznos participacije u 2010./2011. akademskoj godini za upis u I. godinu diplomskih studija na 
sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:    

a) 5.500,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih 
znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije 
matematike; 

b) 7.370,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih 
znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike; 
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c) 9.240,00 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih 
te prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka 
biomedicine i zdravstva i za umjetničke studije.  

 
II.  

Redoviti studenti koji će u akademskoj godini 2010./2011. po prvi puta upisati I. godinu diplomskog 
studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci, odlukom Vlade Republike Hrvatske ne sudjeluju u 
plaćanju participacije za I. godinu studija, dok će se za iste studente plaćanje participacije za upis u 
višu godinu studija u 2011./2012. akademskoj godini naknadno utvrditi odlukom Senata.  
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u 
statusu redovitih studenata, plaćaju školarinu u visini trostrukog iznosa participacije utvrđene u točki 
I. ove Odluke.   

 
III.  

Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30, 
a najviše 60.  
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije za odgovarajući studij 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 I. skupine mogu plaćati školarinu najviše do 50% punog iznosa 
participacije utvrđene u točki I. ove Odluke.  
 

IV. 
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se u akademskoj godini 2010./2011.  
 
 
           R E K T O R  
  
               Prof. dr. sc. Pero Lučin 
   
 
 
 
 

 
PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK 
 
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u studentskoj 
službi  visokog učilišta na kojem pristupnik želi studirati i predaju se neposredno ili šalju poštom na 
adresu visokog učilišta.  
Datumi prijava i detaljnije obavijesti vidjeti u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. 
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike, 
odnosno preslike dokumenata uz uvid originala: 
a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);  
b) rodni list (original ili kopija); 
c) svjedodžbu/diplomu o završenom odgovarajućem preddiplomskom ili stručnom studiju 
d) 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.  
e) Pristupnici koji su studij završili u inozemstvu, uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilažu 
i rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije koje izdaje nadležno sveučilište (za 
Sveučilište u Rijeci - Ured za priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, tel: 051/406-589);  
f) Uz svjedodžbu/diplomu stečenu u inozemstvu prilaže se potvrda o poznavanju hrvatskog jezika.  
Provjera znanja hrvatskog jezika provodi se na Filozofskom fakultetu u Rijeci, Trg I. Klobučarića 1, tel: 
315-250. Pristupnik uz molbu prilaže kovertu sa svojom adresom te uplatnicu na iznos od 860,00 kuna 
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uplaćenih na žiro-račun: 2360000-1101536455, model 12, poziv na br. odobrenja:07-6611171. 
Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta u Rijeci, 
Omladinska 14, soba 116, ili na tel: 051/345-052. 
Pristupnik koji se prijavljuje na više visokih učilišta, na visokom učilištu drugog izbora predaje ovjerene 
preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa. 
Osim navedenih dokumenata pristupnici su obvezni priložiti i ostale dokumente te ispuniti posebne 
uvjete koje visoka učilišta navode u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. Prijave bez svih traženih 
priloga neće se razmatrati. 
 
 
RAZREDBENI POSTUPAK I RAZREDBENI ISPIT 

 
1. Razredbeni postupak obuhvaća vrednovanje uspjeha postignutog u prethodnom visokoškolskom 
obrazovanju ako za pojedini studij nije drukčije navedeno u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.  
Izbor pristupnika obavlja se na osnovi rezultata razredbenog postupka iskazanih na rang-listama.  
2. Pristupnik ima pravo prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka. Prigovor se podnosi 
u pisanom obliku Povjerenstvu za upis u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste na oglasnoj ploči 
fakulteta/akademije/odjela Sveučlišta u Rijeci. Povjerenstvo za upis dužno je razmotriti prigovor 
pristupnika u roku od 24 sata od njegova podnošenja.  
3. Detalji o provođenju razredbenog postupka navedeni su u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja. 
 
 
 UPISI 
 
1. Termini upisa u I. godinu diplomskih studija na fakultete/odjele Sveučilišta u Rijeci navedeni su u 
POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.  
Upisi na studij obavljaju se prema rang listama sastavljenim na osnovi rezultata postignutih u 
razredbenom postupku.  
2. Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti navedeni u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja 
pod naslovom "Prijave za razredbeni postupak" te potvrda o prebivalištu ili fotokopija osobne 
iskaznice i jednu  fotografiju (4cmx6cm).  
3. Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
4. Pristupnik prije upisa obvezno podmiruje trošak upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na žiro 
račun visokog učilišta (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta). Broj žiro računa vidjeti u POSEBNOM 
DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim stranicama visokog učilišta. 
5. Detaljniji podaci o provedbi, mjestu i vremenu upisa na fakultete/akademiju/odjele Sveučilišta u 
Rijeci navedeni su u POSEBNOM DIJELU ovog Natječaja.   
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diplomske studije NE mogu se prijaviti pristupnici koji zadovoljavaju uvjete samo na jednome od dva 
studija slobodne kombinacije.  
Uz prijavu/zamolbu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente:  
1.)  Pristupnicima koji su u ak. god. 2009/2010. završili preddiplomski studij na Filozofskom fakultetu 
Sveučilišta u Rijeci dokumenti se nalaze u arhivi Filozofskoga fakulteta u Rijeci. 
2.) svi preostali pristupnici trebaju dostaviti dokumente navedene u OPĆEM DIJELU ovog Natječaja 
pod naslovom „Prijave za razredbeni postupak“. Strani državljanin moraju donijeti i potvrdu o 
državljanstvu određene države.  
4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na 
završenom odgovarajućem preddiplomskom ili dodiplomskom ispitu. Za sve dvopredmetne studije u 
slobodnoj kombinaciji kreira se zajednička rang-lista koja generira rang-liste za svaki studij slobodne 
kombinacije.  
Uvjete za upis na dvopredmetne diplomske studije u slobodnoj kombinaciji mogu ostvariti samo oni 
pristupnici koji zadovolje uvjete na oba studija dvopredmetne kombinacije. Na dvopredmetne 
diplomske studije NE mogu se upisati pristupnici koji zadovolje uvjete samo na jednome od dva 
studija slobodne kombinacije.  
Rang-liste objavit će se u srijedu 6. listopada 2010. u 12,00 sati na oglasnoj ploči Fakulteta 
(Omladinska 14 - pratiti mrežne stranice fakulteta zbog mogućnosti promjene adrese). 
5. UPISI 
Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 7. listopada 2010. od 10,00 do 13,00 
sati u Studentskoj službi Fakulteta (Omladinska 14, soba 116 - (pratiti mrežne stranice fakulteta zbog 
mogućnosti promjene adrese) i to za one pristupnike koji su "iznad crte" rang-liste.  
Dana 11. listopada 2010. točno u 9,00 sati obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na 
rang-listama svih jednopredmetnih diplomskih studija. Istog dana 11. listopada točno u 10,00 sati  
obavit će se prozivka i upis pristupnika "ispod crte" na rang-listama svih dvopredmetnih diplomskih 
studija u slobodnim kombinacijama. Prozivke će se obavljati na adresi Omladinska 14 (broj sobe bit 
će objavljen naknadno na oglasnoj ploči Fakulteta - pratiti mrežne stranice fakulteta zbog mogućnosti 
promjene adrese).  
6. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dio ovog natječaja. Sve 
detaljne podatke i obavijesti o studiju, upisu i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u 
Studentskoj službi Fakulteta. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, pravovremeno 
će se objaviti na oglasnoj ploči Fakulteta (Omladinska 14 - pratiti mrežne stranice fakulteta zbog 
mogućnosti promjene adrese) i mrežnim stranicama Fakulteta. 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA FIZIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 14 *,  tel.: 051/345-042, faks: 
051/345-207, žiro-račun:2360000-1400485159, www.phy.uniri.hr  
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Odjela. 

 
1. UVJETI UPISA  
A) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih istovrsnih 
studija 

 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom istovrsnom 
studiju               

 završen preddiplomski sveučilišni studij fizike s odgovarajućim modulom i to: za diplomski 
studij Fizika i matematika (nastavnički smjer) - završen preddiplomski studij fizike s 
matematičkim modulom; za diplomski studij Fizika i informatika (nastavnički smjer) -  završen 
preddiplomski studij fizike s informatičkim modulom 

Za svaki pojedini diplomski studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika 
postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju. 
B) Uvjeti upisa za kandidate sa sveučilišnih preddiplomskih ne-istovrsnih studija  

 180 ECTS-bodova ostvarenih na preddiplomskom (dodiplomskom) sveučilišnom ne-
istovrsnom studiju 

 završen preddiplomski studij fizike, biologije, kemije, matematike, informatike te iz područja 
tehničkih znanosti. Ovi pristupnici s prosjekom ocjena postignutim na završenom 
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preddiplomskom studiju imaju pravo ulaska na rang-listu uz obavezu polaganja razlikovnih 
ispita nakon upisa na diplomski studij, a u skladu s rješenjem koje donese pročelnik Odjela i 
ECTS koordinator. ECTS vrijednost razlikovnih ispita ne smije prijeći vrijednost od 30 ECTS 
bodova. 

Kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na završenom 
odgovarajućem preddiplomskom studiju. 
C) Ne dozvoljava se upis sa stručnog studija. 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
PRIJAVE za razredbeni postupak primaju se od dana objave natječaja do 27. rujna 2010. godine 
osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Filozofski fakultet u Rijeci (za Studentsku službu), 
Omladinska 14, Rijeka. 
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu 
Pristupnicima koji su u ak. god. 2009./2010. završili preddiplomski studij na Odjelu za fiziku Sveučilišta 
u Rijeci dokumenti se nalaze u arhivi Odjela. Svi ostali pristupnici dostavljaju dokumente navedene u 
OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom ˝Prijave za razredbeni postupak“.  
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za svaki pojedini studij kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena pristupnika postignutom na 
završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  
Rang-liste objavit će se u srijedu 29. rujna 2010. godine u 12,00 sati na oglasnoj ploči Filozofskog 
Fakulteta u Rijeci (Omladinska 14). 
4. UPISI 
Upisi u prvu godinu diplomskih studija obavljat će se u četvrtak 30. rujna 2010. od 10,00 do 13,00 sati 
u Studentskoj službi Filozofskog Fakulteta u Rijeci (Omladinska 14, soba 116) i to za one pristupnike 
koji su "iznad crte" rang-liste. Dana, 1. listopada 2010. točno u 11,30 sati obavit će se prozivka i upis 
pristupnika "ispod crte" rang-liste svih diplomskih studija Odjela za fiziku. Prozivke će se obavljati na 
adresi Omladinska 14 (broj sobe bit će objavljen naknadno na oglasnoj ploči Filozofskog Fakulteta). 
5. OBAVIJESTI 
Upute i obavijesti objavljene na oglasnim pločama sastavni su dio ovog natječaja. Sve detaljne 
podatke i obavijesti o studiju, upisu  i razredbenom postupku pristupnici mogu dobiti u Studentskoj 
službi Filozofskoga fakulteta u Rijeci. Eventualne izmjene termina koji su naznačeni u natječaju, 
pravovremeno će se objaviti na oglasnoj ploči Filozofskoga fakulteta u Rijeci (Omladinska 14). Sve 
informacije mogu se dobiti i na tel: 345-052. 
 
 
SVEUČILIŠTE U RIJECI - ODJEL ZA INFORMATIKU, 51000 RIJEKA, Omladinska 14 *, tel.: 051/345-034, 
faks: 051/345-207, žiro-račun: 2360000-1400485134, www.inf.uniri.hr 
* Radi mogućeg preseljenja na novu lokaciju molimo pratite mrežne stranice Odjela. 
 
1. UVJETI UPISA  
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.  
 
2. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK  
Prijave za pristupnike primaju se od dana objave natječaja do 30. rujna 2010. godine osobno ili 
preporučenom pošiljkom na adresu: Odjel za informatiku (za Studentsku službu), Omladinska 14, 
Rijeka. 
Dokumenti koji se dostavljaju uz prijavu/zamolbu: 
Pristupnicima koji su u ak. god. 2009/2010. završili preddiplomski studij na Odjelu za matematiku, 
Odjelu za fiziku ili Odjelu za informatiku Sveučilišta u Rijeci, dokumenti se nalaze se u arhivi Odjela. Svi 
ostali pristupnici dostavljaju dokumente navedene u OPĆEM DIJELU Natječaja pod naslovom ˝Prijave 
za razredbeni postupak˝.   
3. RAZREDBENI POSTUPAK 
Za jednopredmetni diplomski studij informatike kreira se rang-lista temeljena na prosjeku ocjena 
pristupnika postignutom na završenom odgovarajućem preddiplomskom studiju.  




