
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GRAFIČKI FAKULTET 

Getaldićeva 2 

Zagreb, 14.04.2021. 

 

Natječaj za upis studenata u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija Grafičke 

tehnologije u ak. god. 2021./2022. 
 

Studijski programi: 

1. Grafička tehnologija, Tehničko-tehnološki smjer, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

(Zagreb) 

2. Grafička tehnologija, Dizajn grafičkih proizvoda, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

(Zagreb) 

 

I. Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 1. sastavljaju se prema slijedećem 

sustavu bodovanja: 

 

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                                    do 300 bodova 

 

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

➢ Hrvatski jezik (niža razina)      do 100 bodova   

➢ Matematika (niža razina, prag 45,00%)     do 300 bodova 

➢ Strani jezik (niža razina)      do 100 bodova   

➢ Informatika ili Kemija ili Fizika*       do 100 bodova 

* Pristupnik ne mora položiti niti jedan od tri navedena predmeta. Polaganjem sva tri predmeta stječu se 

dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 100 bodova, drugi s 50 bodova i treći s 50 bodova. 

 

c) Na temelju dodatne provjere posebnih sposobnosti 

➢ Pisana provjera motiviranosti za studij (Motivacijsko pismo)**  do 100 bodova 

   

d) Na temelju rezultata natjecanja      

➢ Osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz:  

 

Disciplina Vrjednovanje 

Fizika 1000 bodova – izravan upis 

Grafička tehnologija i dizajn 1000 bodova – izravan upis 

Informatika 1000 bodova - izravan upis 

Kemija 1000 bodova - izravan upis 

Matematika 1000 bodova - izravan upis 

Likovna umjetnost 1000 bodova - izravan upis 

Multimedija 1000 bodova - izravan upis 

EGMO (European Girls Mathematical Olimpiad) 1000 bodova - izravan upis 

 

➢ Osvojen plasman na državnom natjecanju iz Informatike, Kemije, Fizike ili Matematike 

50 bodova 

 

e) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

➢ položen drugi izborni predmet na državnoj maturi (osim Informatike, Kemije i Fizike) 

do 50 bodova 

 

Prijave za upis na studijski program 1. vrše se online putem NISpVU - Nacionalnog informacijskog 

sustava prijava na visoka učilišta https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx  

https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx


II. Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na studijski program 2. sastavljaju se prema slijedećem 

sustavu bodovanja: 

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi      do 300 bodova 

 

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

➢ Hrvatski jezik (niža razina)      do 100 bodova   

➢ Matematika (niža razina, prag 45,00%)                                           do 300  bodova 

➢ Strani jezik (niža razina)      do 100 bodova   

➢ Likovna umjetnost ili Informatika*                 do 100  bodova 

* Pristupnik ne mora položiti niti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog ili dva predmeta 

stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se sa 100 bodova, a drugi s 50 bodova. 

 

c) Na temelju dodatne provjere posebnih sposobnosti 

➢ Pisana provjera motiviranosti za studij (Motivacijsko pismo)**  do 100 bodova 

 

d) Na temelju rezultata natjecanja 

➢ Osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz: 

 

Disciplina Vrjednovanje 

Grafička tehnologija i dizajn 1000 bodova – izravan upis 

Informatika 1000 bodova – izravan upis 

Likovna umjetnost 1000 bodova – izravan upis 

Matematika 1000 bodova – izravan upis 

Multimedija 1000 bodova – izravan upis 

EGMO (European Girls Mathematical Olimpiad) 1000 bodova - izravan upis 

 

➢ Osvojen plasman na državnom natjecanju iz Grafičke tehnologije i dizajna, Informatike, Likovne 

umjetnosti, Matematike ili Multimedije. 

50 bodova 

 

e) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

➢ položen drugi izborni predmet na državnoj maturi (osim Likovne umjetnosti i Informatike) 

do 50 bodova 

 

Prijave za upis na studijski program 2. vrše se online putem NISpVU - Nacionalnog informacijskog 

sustava prijava na visoka učilišta https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx 

 

** PISANA PROVJERA MOTIVIRANOSTI ZA STUDIJ (Motivacijsko pismo) 

 

Pisana provjera NIJE OBAVEZNA, ali donosi dodatne bodove (do najviše 100 bodova).  

Provjeri se pristupa isključivo elektroničkim putem, slanjem motivacijskog pisma na e-mail 

motivacijsko.pismo@grf.unizg.hr (naslov/subject pošte/e-maila obavezno mora sadržavati: Ime i 

prezime, smjer studija za koji se prilaže motivacijsko pismo). 

 

Motivacijsko pismo moguće je poslati na navedeni e-mail: 

• za srpanjski razredbeni rok od trenutka objave teksta Natječaja do najkasnije 1. srpnja 

2021., do 23.59, 

• za rujanski razredbeni rok od 23. kolovoza do najkasnije 1. rujna 2021., do 23.59 (samo u 

slučaju da se ne popuni upisna kvota u srpanjskom upisnom roku. 

 

https://www.postani-student.hr/Ucilista/Default.aspx
mailto:motivacijsko.pismo@grf.unizg.hr


Motivacijsko pismo opsega je jedne do dvije autorske kartice (1500 – 3600 slovnih znakova uključivši 

razmake) te je pisano veličinom 11 ili 12 pt fontom Arial, Calibri ili Times New Roman te se prilaže u 

PDF formatu. 

 

Forma motivacijskog pisma je najsličnija poslovnom pismu i stoga ima određenu strukturu i preporučeni 

stil pisanja. Cilj motivacijskog pisma je istaknuti vaše interese, sposobnosti i vještine koje ukazuju na to 

da ste izvrstan kandidat za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Grafičkog fakulteta.  

 

Motivacijsko pismo obavezno uz ime i prezime kandidata sadrži podatke o završenom školovanju, 

redni broj odabira smjera preddiplomskog sveučilišnog studija Grafičkog fakulteta, podatak o 

eventualnoj prijavi na drugi smjer preddiplomskog sveučilišnog studija Grafičkog fakulteta te redni 

broj odabira tog smjera.  

 

Uz navedeno, motivacijsko pismo sadrži podatke o razlogu odabira preddiplomskog sveučilišnog 

studija i odabranog smjera Grafičkog fakulteta, područja interesa vezanih uz odabrani studij, 

eventualne dosadašnje iskustvo, uspjehe i dostignuća u područjima grafičke i srodnih struka. Kao 

prilog, uz pojašnjenje u tekstu motivacijskog pisma, mogu biti navedene poveznice na portfolio radova 

ili dostupne radove.  

 

Ukoliko pristupnik prijavljuje oba smjera, za svaki smjer prilaže posebno motivacijsko pismo.  

 

Primjer pisanja motivacijskog pisma može se pogledati i na poveznici  

https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/04/MOTIVACIJSKO_PISMO_predlozak.pdf  

 

Rezultati pisane provjere motiviranosti za studij (motivacijsko pismo) bit će uneseni u NISpVU - 

Nacionalni informacijski sustava prijava na visoka učilišta najkasnije do: 

- 9. srpnja 2021.  za srpanjski razredbeni rok, 

- 10.  rujna 2021. za rujanski razredbeni rok. 

 

POSTUPAK PRIJAVE STUDIJSKOG PROGRAMA 1. i 2. za pristupnike HRVATE IZVAN 

REPUBLIKE HRVATSKE 

 

Sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 

16/12), odnosno toč. 8 općeg dijela teksta Natječaja Sveučilišta u Zagrebu za upis studenata u I. godinu 

sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija 

u akademskoj godini 2021./2022. prijava za upis na visoko učilište pristupnika Hrvata izvan Republike 

Hrvatske odnosi se na dvije kategorije: 

- pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, 

Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, 

Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i  

- pripadnike hrvatskog iseljeništva/dijaspore u prekomorskim i europskim državama i njihove 

potomke 

 

Rang-liste prijavljenih pristupnika za upis na studijski program Grafičkog fakulteta u posebnoj upisnoj 

kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavljaju se prema sustavu bodovanja jednakom kao i za 

druge pristupnike, kako je navedeno pod toč.I. (za smjer Tehničko- tehnološki) i toč. II. (za smjer Dizajn 

grafičkih proizvoda) ovog Natječaja. 

 

Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike Hrvate izvan Republike Hrvatske NE 

PROVODE se putem NISpVU - Nacionalnog informacijskog sustava prijava na visoka učilišta, već 

osobnom predajom ili dostavom putem pošte na adresu Fakulteta - Getaldićeva 2, Zagreb: 

a) popunjene i potpisane tiskanice HIRH, koja se preuzima na poveznici 

https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/04/THIRH.pdf  

b) motivacijskog pisma** 

https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/04/MOTIVACIJSKO_PISMO_predlozak.pdf
https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/04/THIRH.pdf


c) dokumenata kako je navedeno u toč. 8 općeg dijela teksta Natječaja Sveučilišta u Zagrebu 

za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i 

diplomskih te stručnih preddiplomskih studija u akademskoj godini 2021./2022. 

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-

za-upis/  

 

Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike Hrvate izvan Republike Hrvatske podnose 

se: 

• za srpanjski razredbeni rok od trenutka objave teksta Natječaja do najkasnije 1. srpnja 

2021., do 23.59, 

• za rujanski razredbeni rok od 23. kolovoza do najkasnije 1. rujna 2021., do 23.59 (samo u 

slučaju da se ne popuni upisna kvota u srpanjskom upisnom roku). 

Rezultate pisane provjere motiviranosti za studij (Motivacijsko pismo) pristupnici Hrvati izvan 

Republike Hrvatske dobit će na e-mail prijavljen u tiskanici HIRH, najkasnije do: 

- 9. srpnja 2021.  za srpanjski razredbeni rok, 

- 10.  rujna 2021. za rujanski razredbeni rok. 

 

http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/
http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-za-upis/

