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Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija Grafičke tehnologije u 

ak. god. 2022./2023. 

 
1. UVJETI UPISA 
Na Natječaj se mogu javiti kandidati s: 

• završenim preddiplomskim studijem iz područja grafičke tehnologije 
• završenim drugim odgovarajućim sveučilišnim ili stručnim preddiplomskim studijem 

 
ODLUKA o uvjetima upisa na sveučilišni diplomski studij grafičke tehnologije za kandidate s 
završenim drugim odgovarajućim sveučilišnim ili stručnim preddiplomskim studijem dostupna na:  
https://www.grf.unizg.hr/wp-content/uploads/2021/06/Odluka-uvjeti-za-upis-na-diplomski-
studij.pdf  
 

2. UPISNE KVOTE 
a) za smjer: Tehničko-tehnološki (65 redovitih studenata + 3 strana studenta + 2 studenta iz 
Ukrajine) 
b) za smjer: Dizajn grafičkih proizvoda (35 redovitih studenata + 2 strana studenta + 3 studenta iz 
Ukrajine) 
 

3. PRIJAVE 

 
A. PRIJAVE KANDIDATA KOJI SU SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAVRŠILI U RH 

  
Prijave za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije vrše se isključivo 
elektroničkim putem, dostavnom najkasnije do petka, 16. rujna 2022. godine, do 12.00 sati, 
sljedećih dokumenata na adresu: prijave.diplomski@grf.hr 
 

a) popunjen obrazac prijave (obavezno dostaviti u excel formatu, obrazac se preuzima na 

obrazac se preuzima u prilogu) 
b) popunjen, potpisan i skeniran obrazac privole (obrazac se preuzima u prilogu), 
c) skenirana diploma ili uvjerenje/potvrda o završenom preddiplomskom studiju,*1 

*1   Kandidati koji ne završe preddiplomsku razinu studija do zadnjeg dana roka za prijavu (16.09.2022.) 

moraju se također u tom roku prijaviti na ovaj Natječaj, a diplomu ili uvjerenje/potvrdu o završenom 
preddiplomskom studiju obvezni su odmah nakon obrane dostaviti na gore navedenu adresu za prijave, 
a najkasnije do petka, 23.09.2022. do 12.00 sati. 

d) skenirana potvrda visokog učilišta s prijepisom ocjena završenog preddiplomskog studija, 
koja obavezno mora sadržavati ostvareni prosjek ocjena,  

e) e-domovnica ili skenirana domovnica, odnosno dokaz o državljanstvu pod kojim se 
kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB), 

f) potvrda o uplati troška razredbenog postupka u iznosu od 300,00 kn,*2  
Uplatu treba izvršiti na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, Zagrebačka 
banka d.d., naznaka „Razredbeni postupak - diplomski studij 2022./23." U PNB staviti datum 
uplate, 
*2  Potvrdu o uplati troška razredbenog postupka dostavljaju samo kandidati koji pristupaju provjeri znanja 

iz područja grafičke tehnologije (više informacija pod toč. 4 c) ovog Natječaja) 
g) skenirani dokaz o rektorovoj nagradi*3  

*3  Dostavljaju samo kandidati koji su osvojili nagradu (više informacija pod toč. 7 ovog Natječaja). 

h) popunjen, potpisan i skeniran obrazac INV*4  (obrazac se preuzima u prilogu). 
*4 Dostavljaju samo kandidati koji imaju potrebu za prilagođenim načinom polaganja provjere znanja iz 

područja grafičke tehnologije.  
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i) motivacijsko pismo (više informacija pod toč. 5. ovog Natječaja) 
 

Kandidati sa završenim sveučilišnim preddiplomskim studijem grafičke tehnologije Grafičkoga 

fakulteta, NISU OBVEZNI uz obrazac prijave dostaviti dokumente iz toč. 3. podtoč. A. c), d), e), f).  
 

B. PRIJAVE KANDIDATA KOJI SU SVEUČILIŠNI ILI STRUČNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ ZAVRŠILI IZVAN 
RH 
 
Prijave za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije za takve kandidate 
vrše se na isti način kao i za kandidate navedene pod toč. 3. podtoč. A. (do petka, 16. rujna 2022. 
godine, do 12.00 sati, dostavom excel obrasca prijave i dokumenata na adresu: 
prijave.diplomski@grf.hr)  
Takvi kandidati dostavljaju dokumente navedene u toč. 3. podtoč. A ovog Natječaja.  
Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku mora biti preveden kod ovlaštenoga sudskog 
tumača. Iznimka je, u slučaju dokumenata na srpskoj ili bosanskoj latinici. Takve dokumente nije 
potrebno prevoditi, ali moraju biti ovjereni od strane javnog bilježnika. 
Osim dokumenata navedenih u toč. 3. podtoč. A. ovog Natječaja, takvi kandidati dostavljaju i 
rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u RH 
sukladno Zakonu o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022). 

 
C. PRIJAVE KANDIDATA IZ UKRAJINE POD PRIVREMENOM ZAŠTITOM U HR 

 
Prijave za upis u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije za takve kandidate 
vrše se na isti način kao i za kandidate navedene pod toč. 3. podtoč. A. (do petka, 16. rujna 2022. 
godine, do 12.00 sati, dostavom excel obrasca prijave i dokumenata na adresu: 
prijave.diplomski@grf.hr)  

Takvi kandidati dostavljaju dokumente navedene u toč. 3. podtoč. A. ovog Natječaja.  

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku mora biti preveden kod ovlaštenoga sudskog 
tumača. 

Osim dokumenata navedenih u toč. 3. podtoč. A. ovog Natječaja, takvi kandidati dostavljaju i 
potvrdu o odobrenoj privremenoj zaštiti u RH izdanu od strane MUP-a te rješenje o priznavanju 
inozemne obrazovne kvalifikacije u svrhu nastavka obrazovanja u RH sukladno Zakonu o 
priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (NN 69/2022). 

 

4. RAZREDBENI POSTUPAK 
Na razredbenom postupku se boduje: 
a) prosjek ocjena na preddiplomskom studiju (P) - najviše 500 bodova, 
b) motivacijsko pismo (MP) - najviše 100 bodova, 
c) provjera znanja iz područja grafičke tehnologije (PZ) - najviše 400 bodova  

• prvostupnici grafičke tehnologije i prvostupnici sa završenom razlikovnom godinom na 
Grafičkom fakultetu NE pristupaju provjeri znanja iz područja grafičke tehnologije i 
ostvaruju maksimalan broj bodova (400), 

 
Literatura preporučena za provjeru znanja iz područja grafičke tehnologije: 
• S. Bolanča: Glavne tehnike tiska, Zagreb, Acta Graphica, 1997. – odabrana poglavlja 
• I. Zjakić: Upravljanje kvalitetom ofsetnog tiska, Zagreb, Hrvatska sveučilišna naklada, 2007. – odabrana 

poglavlja 
• H. Kipphan: Handbook of Print Media, Berlin, Springer Verlag, 2014. – odabrana poglavlja 
• D. Babić: Uvod u grafičku tehnologiju, Zagreb, Grafički centar za ispitivanje i projektiranje, 1998. – 

odabrana poglavlja 

 

Odabrana poglavlja literature za provjeru znanja iz područja grafičke tehnologije objavljena su u prilogu. 
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5. MOTIVACIJSKO PISMO  
Prilaganje motivacijskog pisma (uz excel obrazac prijave i ostale dokumente) navedene pod toč. 3. 
podtoč. A. nije obavezno, ali donosi dodatne bodove.  
Ukoliko kandidat prijavljuje oba smjera diplomskog studija, za svaki smjer šalje posebno motivacijsko 
pismo. 
Najveći mogući broj bodova koje kandidat može ostvariti iz motivacijskog pisma je 100. 
Više informacija o motivacijskom pismu može se pogledati na poveznici. 
   

6. KONAČNA RANG–LISTA I PRAVO PRIGOVORA 

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

𝑈𝐵 =  
𝑃

5
∙ 500 + 𝑀𝑃 + 𝑃𝑍 

gdje je: 

P – prosjek ocjena završenog preddiplomskog studija (izračunat na jednu decimalu), 
MP – broj bodova ostvaren iz motivacijskog pisma 
PZ – broj bodova ostvaren na provjeri znanja iz područja grafičke tehnologije 

 

Konačne rang-liste za upis na smjer Tehničko tehnološki, odnosno na smjer Dizajn grafičkih 
proizvoda, izrađuju se prema ukupnom broju bodova. 

 

Kandidat ima pravo prigovora na privremenu rang-listu u roku od 24 sata nakon službene objave na 
mrežnim stranicama Fakulteta. Prigovor se podnosi isključivo elektroničkim putem na adresu: 
razredbeni.diplomski@grf.unizg.hr  

Povjerenstvo za razredbeni postupak je dužno razmotriti prigovor kandidata, u roku od 24 sata nakon 
njegova podnošenja/zaprimanja i donijeti odluku o istome te obavijestiti kandidata elektroničkim 
putem, odgovorom na adresu s koje je prigovor stigao.  
 
7. PRAVO IZRAVNOG UPISA 
Pravo izravnog upisa u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije ima kandidat s 
osvojenom rektorovom nagradom na preddiplomskom studiju grafičke tehnologije.  
 
Takav je kandidat također obavezan podnijeti prijavu na Natječaj i ostale dokumente navedene pod 
toč. 3. podtoč. A. 

 

8. VAŽNI DATUMI 
a) Prijava i dostava dokumentacije elektroničkim putem - do petka, 16. rujna 2022. godine 

do 12.00 sati, 
b) Provjera znanja iz područja grafičke tehnologije - četvrtak, 22. rujna 2022. godine 

(satnica i način održavanja provjere znanja bit će naknadno objavljeni na mrežnim 
stranicama Fakulteta, www.grf.hr) 

c) Objava privremene/konačne rang liste – petak, 23. rujna 2022. godine (nakon 12.00 
sati)/ponedjeljak, 26. rujna 2022. godine (nakon 12.00 sati) 

d) Upisi u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija grafičke tehnologije u ak. god. 
2022./23. – srijeda, 28. rujna 2022., prema obavijesti koja će biti naknadno objavljena 
na mrežnim stranicama Fakulteta, www.grf.hr 

 

9. PROLJETNI UPISNI ROK 

Neće se provoditi proljetni upisni rok u ožujku 2023. godine. 
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