
 
 

 

Prijavnica 
na natječaj za upis na diplomski/magistarski sveučilišni studij akademske 2022./23. 

godine 

Ime i prezime:  Ime oca/majke:  

Broj telefona: 
 

E-mail: 
 

Prebivalište 
 

Završen studij: 
 

Mjesto: 
 Datum diplomiranja/ 

završetka prethodnog studija: 
 

 

Studij želim upisati (zaokruži): 
 

REDOVITO IZVANREDNO 

IZBOR STUDIJSKOG PROGRAMA I SMJERA: Budući da se na studijski program može prijaviti veći broj kandidata od odobrenog broja, ili 

nedovoljan broj kandidata, pristupnik je dužan odabrati što želi studirati kao prvi izbor, a što kao drugi izbor i u rubrici redni broj staviti brojeve 
(1) i (2) ispred izabranog studija i smjera 

Redni 

broj: 

Studij i smjer  Redni 

broj: 

Studij i smjer 

 Studijski program Predškolski odgoj   

 Smjer: Predškolski odgoj  Studijski program Sociologija i politologija 
 Smjer: Predškolski odgoj s defektologijom  Smjer: Sociologija 
 Studijski program Razredna nastava  Smjer: Politologija 
 Smjer: Razredna nastava  Studijski program Informatika i komunikologija 
 Smjer: Razredna nastava s defektologijom  Smjer: Informatika 
 Studijski program Socijalna pedagogija  Smjer: Komunikologija 
 Smjer: Socijalna pedagogija s defoktologijom  Studijski program Menadžment i javna uprava 
 Smjer: Socijalna pedagogija s penologijom  Smjer: Menadžment i javna uprava 
 Studijski program Pedagogija  Smjer: Opći menadžment 
 Smjer: Opća pedagogija  Smjer: Marketing menadžment 
 Smjer: Školska pedagogija  Smjer: Menadžment u sportu 
 Studijski program Psihologija  Studijski program Turizam 
 Smjer: Opća psihologija  Smjer: Turizam i ekologija 
 Smjer: Školska psihologija  Smjer: Turizam i rekreacija 
 Studijski program Defektologija  Smjer: Marketing menadžment turističke destinacije 
 Smjer: Edukacija i rehabilitacija  Studijski program Ekologija i zaštita okoliša 
 Smjer: Školska logopedija  Smjer: Ekologija i zaštita okoliša 
    

   

Prijavnici prilažem sljedeće dokumente: Označiti 

1 Ovjereni prijepis (ili presliku) stečene diplome I. ciklusa ili sveučilišnog studija  

2 Uvjerenje o nostrifikaciji diplome (za diplome stečene u inozemstvu)  

3 Ovjereni prijepis (ili presliku) rodnog lista  

4 Kratki životopis  

5 Liječničko uvjerenje  

6 Dvije fotografije (40x60)  

7 Uplatnica na iznos od 100 KM (Tr. rn: 3381 2022 5375 3787, UniCredit Bank.)  

Potpis studenta 

 

U Bijakovićima, 20 . godine 

Popunjava Povjerenstvo za prijem studenata 

Povjerenstvo za prijem studenata je, na temelju priložene dokumentacije, utvrdilo da pristupnik 
ispunjava/ne ispunjava uvjete za upis na studij smjer 

  kao redoviti/izvanredni student i dužan je/nije dužan polagati 

diferencijalni ispit. 

Predsjednik povjerenstva 

U Bijakovićima, 20   . godine 

Obrazac br. SH-1M 


