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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

GRAFIČKI FAKULTET 

Getaldićeva 2 

Zagreb, 06.06.2022. 

 

DOPUNA Natječaja za upis studenata iz Ukrajine u I. godinu preddiplomskog 

sveučilišnog studija Grafičke tehnologije u ak. god. 2022./2023. 
 

Studijski programi: 

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

trajanje 3 godine (Zagreb) 

2. Grafička tehnologija, smjer Dizajn grafičkih proizvoda, preddiplomski sveučilišni studij, 

trajanje 3 godine (Zagreb) 

 

Pravo prijave studijskog programa 1., odnosno 2., u posebnoj upisnoj kvoti imaju pristupnici 

iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u RH. 

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

upisnoj kvoti za pristupnike iz Ukrajine koji su pod privremenom zaštitom u RH sastavljaju se 

prema sustavu bodovanja kako je navedeno pod toč. I. i toč. II. podtoč. a), c), d) posebnog 

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 2022./2023. (dalje u tekstu: Natječaj SuZ-a), vezanog za prijave na 

preddiplomski sveučilišni studij Grafičkog fakulteta. 

 

Također, tekst Natječaja moguće je pogledati i na poveznici https://www.grf.unizg.hr/wp-
content/uploads/2022/05/Natjec%CC%8Caj-preddiplomski-GRF_22_23_FINAL.pdf  

 

Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike iz Ukrajine koji su pod privremenom 

zaštitom u RH NE PROVODE se putem NISpVU - Nacionalnog informacijskog sustava 

prijava na visoka učilišta, već dostavom na e-mail adresu prijave.ukrajina@grf.unizg.hr 

skenirane dokumentacije kako sljedi: 
a) popunjene   i   potpisane   tiskanice   UKR koja se preuzima na poveznici 

https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2022/06/UKR.pdf  

b) motivacijskog pisma (detalje vidjeti u posebnom dijelu teksta Natječaja SuZ-a ili 

Natječaja na mrežnim stranicama Fakulteta), 

c) dokumenata kako je navedeno u toč. 6. dopune općeg dijela teksta Natječaja 

SuZ-a. 

 

Prijave za upis na studijski program 1. i 2. za pristupnike iz Ukrajine koji su pod 

privremenom zaštitom u RH podnose se: 

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

1. srpnja   2022., do 23.59, 

• za rujanski razredbeni rok od 29. kolovoza do najkasnije 7. rujna 2022., do 

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

 

Rezultate pisane provjere motiviranosti za studij (Motivacijsko pismo) i eventualne 

daljnje upute vezane za upis na studijski program, pristupnici iz Ukrajine koji su pod 

privremenom zaštitom u RH dobit će na e-mail koji su naveli u tiskanici UKR, najkasnije 

do: 
- 8. srpnja 2022. za srpanjski razredbeni rok, 
- 14. rujna 2022. za rujanski razredbeni rok. 
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