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SVEUČILIŠTE U RIJECI
GRAĐEVINSKI FAKULTET
Na temelju Odluke Fakultetskog vijeća, Građevinski fakultet u Rijeci raspisuje
NATJEČAJ
za upis u Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva u
ak. god. 2019./2020.

GRAĐEVINSKI FAKULTET U RIJECI, 51000 Rijeka, Radmile Matejčić 3, tel. 051/265-909, 265-910, 265911 (Služba za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju),
faks: 051/265-998, IBAN: HR2923600001101407882, www.gradri.uniri.hr.

UPIS U RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
GRAĐEVINARSTVA
1. OBRAZOVNI CILJ PROGRAMA
Obrazovni cilj programa je, osobama koje su završile Preddiplomski stručni studij građevinarstva, a žele
upisati Diplomski sveučilišni studij građevinarstva, omogućiti stjecanje određenih znanja, vještina i
kompetencija za nastavak studiranja. Završetkom programa stječe se 49 ECTS bodova te izdaje Potvrda
temeljem koje se omogućuje prijava na natječaj za upis na odgovarajući diplomski studij.
2. UVJETI UPISA
Pravo prijave na natječaj za upis imaju pristupnici koji su završili preddiplomske stručne studije s
ukupno 180 ECTS bodova:
- Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Građevinski fakultet u Rijeci);
- Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Sveučilište Sjever);
- Preddiplomski stručni studij Graditeljstvo (Tehničko veleučilište u Zagrebu);
- Preddiplomski stručni studij Građevinarstvo (Fakultet građevinarstva , arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu);
- Preddiplomski stručni studij (Građevinski i arhitektonski fakultet Sveučilišta u Osijeku) .
Pravo prijave na natječaj za upis imaju i pristupnici koji su završili dodiplomske stručne studije na nekom od navedenih
fakulteta, čiji se studijski program priznaje kao ekvivalent navedenih studija.
3. KVOTA
Kvota za upis polaznika u Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva je
30. Minimalan broj prijavljenih studenata za pokretanje programa je 10 studenata.
4. ŠKOLARINA
Godišnja školarina za Razlikovni program za upis na Diplomski sveučilišni studij građevinarstva u ak.
god. 2019./2020. iznosi 6.018,83 kn.
5. PRIJAVE ZA UPIS
Prijave za razredbeni postupak podnose se na posebnom obrascu koji se preuzima u Službi za
studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu suradnju Građevinskog
fakulteta ili na web stranici http://www.gradri.uniri.hr/hr/upisi.html. Prijave se predaju neposredno u
Službu ili šalju poštom na adresu Fakulteta (vidi zaglavlje natječaja) uz naznaku “PRIJAVA ZA
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RAZREDBENI POSTUPAK – RAZLIKOVNI PROGRAM ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ
GRAĐEVINARSTVA ”.
Prijave za razredbeni postupak primaju se od 15. srpnja do 27. rujna 2019. u terminima za prijem
studenata.
KRAJNJI ROK za zaprimanje prijava je: 27. rujna 2019. u 12:00 sati.
Uz prijavu obvezno treba priložiti sljedeće dokumente - izvorne dokumente ili ovjerene preslike,
odnosno preslike dokumenata uz uvid originala:
a) osobnu iskaznicu
b) potvrda o OIB-u (ukoliko OIB nije naveden u identifikacijskoj ispravi)
c) rodni list (priznaju se elektronički zapisi izdani putem sustava e-Građani);
d) svjedodžbu/diplomu o završenoj odgovarajućoj razini studija;
e) 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.
Napomena: pristupnici koji su preddiplomsku (bolonjsku) razinu završili na Građevinskom fakultetu u
Rijeci dostavljaju samo obrazac prijave (nisu obvezni dostavljati ostale dokumente).
6. FORMIRANJE I OBJAVA RANG LISTE
Rang lista pristupnika za upis formira se prema bodovima dobivenim vrednovanjem uspjeha
postignutog na prethodno završenom studiju iz točke 1. (prosječna ocjena svih položenih predmeta na
drugu decimalu).
Rang liste uspješnosti pristupnika objavit će se 30. rujna 2019. iza 12:00 sati.
7. UPISI
Studenti se upisuju u statusu izvanrednog studenta.
Upisi će se provoditi 1. listopada 2019. u 14:00 sati.
Prilikom upisa, u Službu za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i međunarodnu
suradnju potrebno je donijeti:
 jednu fotografiju dimenzije 3 x 4 cm;
 presliku osobne iskaznice (iskaznica na uvid) ili potvrdu o prebivalištu (MUP);
 odgovarajuće obrasce (podignuti u Službi);
 original dokumenata priloženih pri prijavi na upis (ukoliko su prethodno predane preslike istih);
 dokaz o uplati školarine. Iznos školarine uplaćuje se na niže navedeni žiro račun visokog učilišta
i poziv na broj. Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
 dokaz o uplati upisnine u svrhu naknade troškova upisa i osiguranja studenata u iznosu od
380,00 kn uplaćenih u korist Građevinskoga fakulteta u Rijeci, na IBAN:
HR2923600001101407882 pri čemu poziv na broj treba upisati na sljedeći način: 00-150JMBAG
8. OBAVIJESTI
Upute objavljene na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta sastavni su dijelovi ovoga natječaja.
Sve obavijesti mogu se dobiti u Službi za studentske poslove, znanstveno-istraživačku djelatnost i
međunarodnu suradnju Fakulteta na telefon 051/265-909 ili 051/265-911 te na mrežnim stranicama
Fakulteta: http://www.gradri.uniri.hr/hr/upisi.html.
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