
1 

NATJEČAJ ZA UPIS NA DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ 

GRAFIČKE TEHNOLOGIJE  

(ak. godina 2016./2017) 
 

1. UVJETI UPISA 

Na Natječaj se mogu javiti kandidati sa (vidjeti: ODLUKA o uvjetima upisa na Diplomski sveučilišni 

studij grafičke tehnologije): 

- završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem iz područja grafičke tehnologije, 

- završenim drugim odgovarajućim preddiplomskim sveučilišnim ili stručnim studijem. 
 

2. UPISNE KVOTE 

a) za smjer: Tehničko-tehnološki (60 redovitih studenata + 3 strana studenta) 

b) za smjer: Dizajn grafičkih proizvoda (40 redovitih studenata + 2 strana studenta) 
 

3. PRIJAVE 

Prijava putem službenog obrasca (obrazac u prilogu toč. I.) podnosi se najkasnije do petka, 16. rujna 

2016., do 12.00 sati, obavezno i u tiskanom i u elektronskom obliku: 

- U tiskanom obliku, uz priloženu niže navedenu popratnu dokumentaciju, osobno u 

Studentsku referadu ili poštom na adresu: 

Sveučilište u Zagrebu 

Grafički fakultet 

Getaldićeva 2  

10 000 Zagreb 

- U elektronskom obliku (bez popratne dokumentacije) šalje se na e-mail adresu: 

prijave.diplomski@grf.hr  (isključivo u excel formatu) 

Popratna dokumentacija: 

a) preslik domovnice (ili dokaz o hrvatskoj narodnosti), 

b) izvornik svjedodžbe ili uvjerenja o završenom preddiplomskom studiju s naznačenim težinskim 

prosjekom ocjena*, 

c) portfolio radova (samo za smjer dizajn grafičkih proizvoda), 

d) potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn, na IBAN Grafičkog fakulteta: 

HR0923600001101243148, Zagrebačka banka d.d., naznaka „Razredbeni postupak 

- diplomski studij 2016./17.", 

e) dokaz o rektorovoj nagradi (ukoliko posjeduje), 

f) Obrazac INV (za kandidate s invaliditetom, obrazac u prilogu toč. I.) 

g) Fotokopiju indeksa i Izvedbeni plan i program završenog preddiplomskog studija (za kandidate koji nisu 

završili preddiplomski sveučilišni iz područja tehničkih znanosti i preddiplomski stručni studij iz područja 

tehničkih znanosti). 

 

* Kandidati koji u terminu podnošenja Prijave ne posjeduju svjedodžbu ili uvjerenje o završenom preddiplomskom 

studiju, s naznačenim težinskim prosjekom ocjena, obvezni su najkasnije do izlaska na razredbeni postupak, u 

Studentsku referadu dostaviti izvornik istog dokumenta. 

Prijave bez priloženih dokumenata, kao i one pristigle izvan roka, neće se razmatrati. 
 

4. RAZREDBENI POSTUPAK 

Na razredbenom postupku se boduje: 

a) prosjek ocjena na preddiplomskom studiju (POPS) - maximalno 500 bodova, 

b) trajanje preddiplomskog studija (BSPS) - maximalno 300 bodova, 

c) provjera znanja iz područja grafičke tehnologije (PZ) - maximalno 200 bodova 

- sveučilišni prvostupnici grafičke tehnologije i stručni prvostupnici s završenom razlikovnom 

godinom na Grafičkom fakultetu ne pristupaju pismenoj provjeri znanja i ostvaruju 

maximalan broj bodova, 

http://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/08/Odluka-o-uvjetima-upisa-na-Diplomski-sveucilisni-studij-graficke-tehnologije.pdf
http://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2016/08/Odluka-o-uvjetima-upisa-na-Diplomski-sveucilisni-studij-graficke-tehnologije.pdf
mailto:prijave.diplomski@grf.hr
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-   prvostupnici drugih visokih učilišta pristupaju pismenoj provjeri znanja. 
 

Razredbeni prag za stjecanje uvjeta za upis iznosi 460 bodova. 
 

Literatura preporučena za pismenu provjeru znanja iz područja grafičke tehnologije: 

• S. Bolanča: Glavne tehnike tiska, Zagreb, Acta Graphica, 1997. 

• I. Zjakić: Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. 

• M. Gojo, S. Mahović Poljaček: Osnove tiskovnih formi, Zagreb, Grafički fakultet, 2013. 

• H. Kipphan, Handbook of Print Media, Berlin, Springer Verlag, 2001. 
 

Raspored prijavljenih kandidata po dvoranama biti će naknadno objavljen na mrežnim stranicama 

Fakulteta. Pismeni ispit sadrži 20 pitanja i piše se 60 minuta. Svaki ispravno riješen zadatak donosi 10 

bodova. Na pitanja se odgovara zaokruživanjem. Potrebno je ostvariti minimalno 80 bodova. 
 

5. PORTFOLIO RADOVA (za smjer dizajn grafičkih proizvoda) 

Portfolio radova se predaje u obliku mape. Radovi su formata A3 ili B3. Radove za portfolio odabire 

kandidat između svojih autorskih radova. Broj radova ograničen je na 10 (crteži, ilustracije, grafike, 

radovi grafičkog dizajna, fotografije- max. 3 rada) 

Maksimalni mogući broj osvojenih bodova je 100, a potreban minimum je 40 bodova.  

Kandidat koji ne zadovolji minimalni broj bodova iz portfolia radova ne može pristupiti razredbenom 

postupku.  

U slučaju prigovora stručno Povjerenstvo ne obrazlaže postupak ocjenjivanja portfolia radova.  

Rezultati bodovanja portfolia radova bit će objavljeni u 20. rujna 2016. u 14,00 sati.  
 

6. KONAČNA RANG-LISTA i PRAVO PRIGOVORA 

Ukupan broj bodova ostvaren na razredbenom postupku (UB) računa se prema formuli: 
 

𝑈𝐵 = 𝑃𝑂𝑃𝑆 + 𝐵𝑆𝑃𝑆 + 𝑃𝑍 =  
𝑃

5
∙ 500 +

6

𝑆
∙ 300 + 𝑃𝑍 

gdje je: 

P - težinski prosjek ocjena preddiplomskog studija, 

S - broj ukupno upisanih semestara preddiplomskog studija (uključujući i semestre razlikovne 

godine) 

 

Konačna rang lista za smjer Tehničko tehnološki izrađuje se prema Ukupnom broju bodova, a za upis 

na smjer Dizajn grafičkih proizvoda prema Ukupnom broju bodova s uključenom ocjenom portfolia 

radova. 
 

Temeljem čl. 23 st. 1. Pravilnika o studiranju na preddiplomskom i diplomskom studiju Grafičkog 

fakulteta kandidat ima pravo prigovora na rezultate u roku od 24 sata nakon službene objave. Prigovor 

se podnosi u pisanom obliku, neposredno ili putem pošte u tajništvo Fakulteta, naslovljeno na 

Povjerenstvo za razredbeni postupak. Povjerenstvo za razredbeni postupak je dužno razmotriti prigovor 

kandidata u roku od 24 sata nakon njegova podnošenja/zaprimanja te donijeti odluku o istom. 
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7. PRAVO DIREKTNOG UPISA 

Pravo direktnog upisa na sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije ima kandidat s osvojenom 

rektorovom nagradom na sveučilišnom preddiplomskom studiju grafičke tehnologije (kandidat ostvaruje 

maksimalni broj bodova - 1000). Kandidat je obvezan podnijeti Prijavu iz toč. 3. Natječaja, ali ne pristupa 

razredbenom postupku. 

Za prijavu na smjer Dizajn grafičkih proizvoda kandidat je obvezan predati portfolio radova te ukoliko 

zadovolji uvjete iz točke 5. Natječaja ima pravo direktnog upisa na odabrani smjer. 
 

8. VAŽNI DATUMI 

a) Prijava (u tiskanom obliku s popratnom dokumentacijom i u elektronskom obliku) - do 

petka, 16. rujna 2016. godine - do 12,00 sati; 

b) Rezultati portfolia - utorak, 20. rujna 2016. godine - 14,00 sati 

c) Provjera znanja - utorak, 20. rujna 2016. godine - 10,00 sati 

d) Objava rang liste - četvrtak, 22. rujna 2016. godine - 14,00 sati 

e) Upisi u ak. god. 2016./17. - srijeda, 28. rujna 2016. godine, prema obavijesti koja će biti naknadno 

objavljena na mrežnim stranicama Fakulteta. 
 

9. PROLJETNI UPISNI ROK 

Neće se provoditi proljetni upisni rok u ožujku 2017. 


