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Razredbeni postupak za upis na Preddiplomski studij dizajna  
u akademskoj godini 2021./2022. 
Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 

Vrsta i naziv studija: 
PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA 

Usmjerenja od 3. semestra: 
INDUSTRIJSKI DIZAJN 
VIZUALNE KOMUNIKACIJE 

Trajanje: 
3 godine 

Broj studenata koji se upisuje u ak. god. 2021./2022.: 
30 + 2 STRANA DRžAVLJANA 

Ostvaren broj bodova po završetku studija: 
ECTS 180 

Uvjeti za upis 

Završeno srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje i položeni ispiti iz Matematike (razina B),  
Hrvatskog jezika (razina A) 1, Stranog jezika (razina A) i Likovne umjetnosti na državnoj maturi te polaganje 
dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti (ZVS) na Studiju dizajna. 

1   Za strane državljane položen ispit iz Hrvatskog jezika na B2 razini. 

I. 



Upute za prijavu za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti (ZVS) 
za upis na Preddiplomski studij dizajna u ak. god. 2021. / 2022.  

Prijave za Dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu godinu Preddiplomskog 
studija dizajna obavljat će se elektronskim putem upisivanjem podataka u online obrazac na internetskoj 
stranici Studija dizajna www.studijdizajna.com.

Prijave se podnose u razdoblju od 10. svibnja 2021. do 07. lipnja 2021. godine do 12:00. 

U navedenom razdoblju obrazac za prijave bit će dostupan na web stranici Studija dizajna. 

Uz popunjenu prijavu (od 10. svibnja do 07. lipnja 2021. do12:00) trebaju biti uplaćeni troškovi Dodatne 
provjere ZVS. 

Nakon proteka roka za prijave te provjere podataka o prijavi i uplati, popis prijavljenih nalazit će se na web 
stranici Studija dizajna. Nepotpune prijave neće se uvažiti. 
Napominjemo da je uz prijavu na Studiju dizajna do 7. lipnja 2021. godine potrebno imati i valjanu prijavu na 
stranici www.postani-student.hr. 

Uz popunjenu online prijavu (do 07. lipnja 2021.) trebaju biti uplaćeni troškovi Dodatne provjere ZVS u iznosu 
od 450,00 kuna, a koji se uplaćuje na žiro-račun AF – Studija dizajna: 

— IBAN: HR5623600001101225521 

— Model: nije obavezno (može se unijeti npr. 00 ili 99) 

— Poziv na broj: OIB pristupnika 

— Opis plaćanja: DODATNA PROVJERA DIZAJN 2021 – ime i prezime pristupnika 

II. 



Plan provedbe Dodatnih provjera 2 

Prijave za dodatne provjere – od 10. svibnja do 07. lipnja 2021. do 12:00 sati (podne) putem online obrasca

Predaja mapa – od 08. lipnja do 18. lipnja 2021. do 12:00 sati (podne) putem online obrasca

Provjera posebnih sposobnosti - testovi – provodit će se putem online zadatka koji će pristupnicima  
biti dodijeljen 21. lipnja 2021. u 12:00 sati (podne).  
Zadatak pristupnici predaju do 28. lipnja 2021. do 12:00 sati (podne) prema uputama dobivenim uz zadatak. 

Intervju – četvrtak, petak i subota, 01., 02. i 03. srpnja 2021.  
Intervjui će se provoditi online putem video poziva. 

Objava rezultata dodatnih provjera – nedjelja, 04. srpnja 2021. 

Žalba na postupak – ponedjeljak, 05. srpnja 2021. do 16:00 sati putem elektroničke pošte  
na tajnistvo@studijdizajna.arhitekt.hr.

Odgovor na žalbu – srijeda, 07. srpnja 2021. do 16:00 sati putem elektroničke pošte. 

2   Ako odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja ili Sveučilišta u Zagrebu koji od gore navedenih podataka 
bude izmijenjen, Studij dizajna pridržava pravo izmjene ovih uputa.  
Detaljne podatke i obavijesti o studiju i dodatnoj provjeri ZVS pristupnici mogu dobiti na kontakt  
sbusic@arhitekt.hr – Sanja Bušić, sbosnar@arhitekt.hr – Slađana Bosnar  
ili na internetskim stranicama www.studijdizajna.com. 

III. 



Bodovanje i dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti 

Struktura bodova i način bodovanja 

— uspjeh srednjoškolskog obrazovanja (do 100 bodova) 

— ispiti na državnoj maturi:  

Matematika, razina B – do 50 bodova 

Hrvatski jezik, razina A – do 50 bodova 

Strani jezik, razina A – do 50 bodova 

Izborni 

Likovna umjetnost, obavezan – do 100 bodova

DODATNA PROVJERA SASTOJI SE IZ DVA SELEKCIJSKA KRUGA: 

1. selekcija – Prezentacijska mapa 

— procjenom prezentacijske mape stručno povjerenstvo odabire pristupnike koji mogu pristupiti
drugom krugu selekcije za dodatne provjere. 

2. selekcija – Provjera posebnih sposobnosti – testovi i intervju (do 650 bodova) 

— dodatna provjera znanja i vještina (do 650 bodova) 
Minimalan broj postignutih bodova na testovima „Provjera vizualnog izražavanja i promišljanja i 
intervju“ (bez vrjednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i rezultata na ispitima državne 
mature) iznosi 260 bodova od mogućih 650 bodova. 

Ukupan mogući broj bodova je 1000, s time da omjer između uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, 
rezultata na ispitima državne mature i rezultata na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti iznosi 
100 : 250 : 650 

Pristupnici s dodatnim postignućima ne ostvaruju pravo na dodatne bodove. 

Na temelju ukupnog postignutog broja bodova (uspjeha na dodatnoj provjeri, rezultata na ispitima državne 
mature i vrednovanju uspjeha srednjoškolskog obrazovanja) formirat će se rang-lista pristupnika prema kojoj 
će se vršiti upis. 

2. 

1. 

IV. 



Rang lista i upisi 

Žalbu na postupak dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti pristupnik može uložiti elektroničkim 
putem u terminu i na način kako je navedeno u Planu provedbe Dodatnih provjera. Žalbe se razmatraju u dijelu 
koji se odnosi na pravilnost i točnost proceduralnog postupka.

Rang lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr. 

U prvu godinu preddiplomskog studija dizajna upisuje se ukupno 32 studenta  
(30 – hrvatski državljani i 2 – strani državljani) prema ostvarenom mjestu na rang listi. 

Na dan upisa pristupnici su dužni postupiti po posebnoj uputi o upisu koja će biti objavljena pred upise  
na internetskoj stranici Studija dizajna www.studijdizajna.com. 

Upis pristupnici vrše osobno ili putem opunomoćenika. Ukoliko pristupnik koji je stekao pravo upisa u roku 
navedenom u oglasu o upisu ne upiše studij, smatrat će se da je odustao od upisa. 

Pročelnik Odsjeka – Studij dizajna 
prof.dr.sc. Feđa Vukić 
Zagreb, travanj 2021.
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