Razredbeni postupak za upis na Preddiplomski studij dizajna
u akademskoj godini 2022./2023.
po posebnoj kvoti - namijenjen za Hrvate izvan Republike Hrvatske
(vidi i Opći dio Natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis u 1. godinu preddiplomskog
studija akademske godine 2022./2023.)

Vrsta i naziv studija:
PREDDIPLOMSKI STUDIJ DIZAJNA
Usmjerenja od 3. semestra:
INDUSTRIJSKI DIZAJN
VIZUALNE KOMUNIKACIJE
Trajanje:
3 godine
Ostvaren broj bodova po završetku studija:
ECTS 180
Kvota:
1 student
Upute za Prijavu kandidata po posebnoj kvoti namijenjenoj Hrvatima izvan Republike Hrvatske:

I - Prijave
a) Prijave: na posebnom obrascu objavljenom na internetskoj stranici Studija dizajna,
6. lipnja 2022. godine na kontakt tajnistvo@studijdizajna.arhitekt.hr
Na navedeni kontakt možete uputiti sve vaše upite.

b) Uz Prijavu za razredbeni postupak potrebno je dostaviti ovjerene preslike dokumenata:
1. potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kojom se
dokazuje pravo na prijavu za upis po posebnoj kvoti za Hrvate izvan RH,
2. rodni list,
3. dokaz o državljanstvu,

4. svjedodžbe svih razreda i završnu svjedodžbu o završenom srednjoškolskom obrazovanju u
trajanju od 4. godine (ukoliko je srednja škola završena izvan Republike Hrvatske - rješenje o
istovjetnosti stranih svjedodžbi),
5. potvrdu o znanju hrvatskog jezika (B2 razina).
6. Uz prijavu trebaju biti uplaćeni troškovi dodatne provjere ZVS u iznosu od 450 kuna, a koji se
uplaćuje na IBAN Arhitektonskog fakulteta: HR5623600001101225521.
Opis plaćanja: Dizajn dodatna provjera 2022 – ime i prezime pristupnika. Poziv na broj: OIB
pristupnika.
*Dokumenti izdani na stranom jeziku moraju obavezno imati prijevod ovlaštenog sudskog tumača.

 Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije za potrebe upisa na visoka učilišta
potrebno je dostaviti najkasnije do termina upisa.

II - Bodovanje i Dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti
Rang- lista ovako prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. Dizajn sastavlja se
prema sljedećem sustavu bodovanja:
Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
1. Prezentacijska mapa
ne vrjednuje se
(1. krug selekcije)
Stručno povjerenstvo odabire kandidate koji mogu pristupiti 2. krugu selekcije
2. Provjere vizualnog izražavanja i promišljanja - testovi i
- i intervju (2. krug selekcije)
do 650 bodova
Zadatak – provjera potencijala kreativnog promišljanja i vizualnog izražavanja
* ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. Minimalan broj postignutih bodova na testovima
„Provjera vizualnog izražavanja i promišljanja i intervju“ iznosi 260 bodova od mogućih 650
bodova.

III - Plan provedbe dodatnih provjera znanja vještina i sposobnosti:
1. Predaja mapa – 07. lipnja do 17. lipnja 2022. do 12:00 sati (podne) putem online obrasca
2. Provjera posebnih sposobnosti testovi i intervju
- testovi će se provodit putem online zadatka koji će kandidatima biti dodijeljen 20. lipnja 2022.
u 12:00 sati (podne)

Zadatak pristupnici predaju prema uputama dobivenim uz zadatak od 21. do 22. lipnja do 12:00
sati (podne)
- Intervju će se održati 30. lipnja, 1. i 2. srpnja 2022. online.
Ostale upute i informacije pogledati u objavljenim Uputama za kandidate na koje se ne odnose
pravila prijave po posebnoj kvoti.
Obavezno redovito pratiti obavijesti na internetskoj stranici Odsjeka – Studij dizajna
www.studijdizajna.com

Pročelnik Odsjeka – Studij dizajna
Prof.dr.sc. Feđa Vukić

Zagreb, 26. travnja 2022. godine

