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SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke 
izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga rada u Republici Hrvatskoj koje u interakciji s dinamičnim okruženjem najrazvijenije hrvatske 
regije educira buduće akademske građane na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini, a osigurava i stjecanje odgovarajućih 
kompetencija organizacijom programa cjeloživotnoga obrazovanja. Širok spektar studijskih programa na Sveučilištu izvodi se u okviru 
sljedećih sastavnica, od kojih neke postoje već više od 50 godina: Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković", Fakultet za odgojne i 
obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Muzička akademija u Puli, Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, Odjel za 
informacijsko – komunikacijske tehnologije, Odjel za prirodne i zdravstvene studije te Odjel za tehničke studije. 
  

SVEUČILIŠTE  JURJA DOBRILE U PULI 
Zagrebačka 30 

52100 PULA 
 

Na temelju članka 59. i 77.  Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 71. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci 
Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini 2017./2018. 

 
raspisuje 

NATJEČAJ 
 

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU SVEUČILIŠNIH PREDDIPLOMSKIH, INTEGRIRANIH 
PREDDIPLOMSKIH I DIPLOMSKIH I STRUČNIH STUDIJA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI  

U 3. UPISNOM ROKU 
 

 
OPĆI DIO 

 
 

  I. PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK I UPIS  
 
1. Razredbeni postupak za upis provodi se u 3. upisnom roku za one studijske programe na kojima je ostalo slobodnih mjesta nakon 
završenih upisa u jesenskom upisnom roku. Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se: 
 
    - do 02. listopada 2017. 

 
Prijave se donose osobno ili šalju preporučeno poštom na adresu Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, 52100 Pula (uz 
napomenu: Natječaj za upis).  
 
2. Dokumenti za prijavu (prilažu se visokom učilištu): 
- domovnica (izvornik ili preslika); 
- izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list; 
- svjedodžba o završnom ispitu srednje škole/svjedodžba o državnoj maturi i svjedodžbe svih razreda srednje škole (izvornik ili preslika); 
- završne svjedodžbe koje nisu izdane u RH moraju proći postupak priznavanja. Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o 
završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i 
obrazovanje, Donje Svetice 38, Zagreb (www.azoo.hr, tel.: +385 (1) 2785000). Postupak priznavanja inozemne školske kvalifikacije o 
završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih, Radnička cesta 37b, Zagreb (www.asoo.hr, tel.: +385 (1) 6274666; 
- rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe Sveučilišta; 
- rezultate natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća; 
- za izvanredni studij Sestrinstvo: prijavni list i dokaz o zaposlenju u struci (HZMO) do 2. listopada 2017.;  
- priznanicu o uplati troškova razredbenog postupka uplaćenih na IBAN Sastavnice uz naznaku „za razredbeni postupak“. Trošak 
razredbenog postupka iznosi 250,00 kn. 
 
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti strane svjedodžbe. Uz svjedodžbe stečene u 
inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta. 
 
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu, a u sklopu državne mature polagali ispit iz hrvatskoga jezika, nisu dužni polagati 
ispit. 
 
3. Studenti koji su već jednom upisali prvu godinu studija u statusu redovitog studenta na nekom visokom učilištu u Republici Hrvatskoj 
(obavezno je priložiti potvrdu o istome sa ranije upisanog studija), a žele ponovno upisati I. godinu studija u statusu redovitog 
studenta na Sveučilištu u Puli, DUŽNI SU PLATITI školarinu u iznosu od 5.500,00 kuna (za područje društvenih i humanističkih 
znanosti), 6.000,00 kuna (za područje tehničkih znanosti), 7.370,00 kuna (za područje biotehničkih znanosti) odnosno 9.240,00 kuna (za 
umjetničko područje i područje medicine i zdravstva).  

http://www.azoo.hr/
http://www.asoo.hr/
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4. Studenti strani državljani (izvan zemalja EU, a nemaju odobren stalni boravak u Republici Hrvatskoj) plaćaju školarinu u iznosu od 
12.500,00 kuna. 
 
5. Temeljem Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine i temeljem preporuke 
Rektorskog zbora od 31. ožujka 2017. godine, izravan upis u statusu redovitog studenta izvan odobrene upisne kvote, te pod uvjetom da 
pređu bodovni prag i zadovolje eventualne dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:  
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata; 
- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata; 
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata i djeca 100% -tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz 
Domovinskog rata I. skupine; 
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; 
- djeca civilnih invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; 
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa stopostotnim oštećenjem organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i     
8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata. 
Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka 1. 
i 2. ove točke.  
- Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda 
za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva).  
- Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100%-
tnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne 
(regionalne) samouprave.  
Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH. 
Kandidati iz točke 5. koji su prešli razredbeni prag ali nisu rangirani unutar upisne kvote upisat će se izvan kvote do popunjenja 
kapaciteta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja snosit će troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu. 
 
6. Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli na 8. sjednici dana 15. studenog 
2016. godine donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o mjerama olakšavanja pristupa studijima odnosno visokom obrazovanju studentima hrvatskim braniteljima, HRVI iz Domovinskog rata, 

djeci smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja i 100%-nih HRVI iz Domovinskog rata 
 

Članak 1. 
Hrvatski branitelji, HRVI iz Domovinskog rata, djeca smrtno stradalih zatočenih i nestalih branitelja i 100%-ni HRVI iz Domovinskog rata 
koji studiraju na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) plaćaju školarinu u iznosu od 50% iznosa propisanog 
odlukama Senata o visini školarine i participacije studenata u troškovima studija na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli.   
 

Članak 2.  
(1) Pravo iz prethodnog stavka ostvaruju studenti upisani na preddiplomske stručne studije, preddiplomske sveučilišne studije, diplomske 
sveučilišne studije i integrirane preddiplomske i diplomske sveučilišne studije (u daljnjem tekstu: studij) u statusu redovitog i izvanrednog 
studenta. 
(2) Student pravo iz prethodnog članka ostvaruje: 

- prilikom upisa u prvu godinu studija na Sveučilištu  
- prilikom upisa u sljedeću akademsku godinu. 

(3) Student pravo iz prethodnog članka ostvaruje onoliko godina koliko odgovara propisanom trajanju studija, a najviše godinu dana dulje 
od propisanog trajanja studija, odnosno dvije godine dulje za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. 
 

Članak 3. 
Student koji želi koristiti pravo iz ove Odluke dužan je prilikom upisa Službi za studente i ISVU dostaviti valjanu potvrdu kojom se 
dokazuje status iz članka 1. ove Odluke. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, a primjenjivat će se od upisa studenata u akademsku godinu 2017./2018. 

                                                                           
                                                                                                                        Rektor 

                                                                                                                                                     Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
 

 
 
 
7. Na temelju članka 29. Statuta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, a na preporuku Rektorskog zbora RH, Senat Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli na 8. sjednici dana 15. studenog 2016. godine donosi sljedeću 
 

ODLUKU 
o mjerama olakšanja pristupa studijima odnosno visokom obrazovanju studentima iz sustava alternativne skrbi 

 
Članak 1. 

Ova Odluka se primjenjuje na sve osobe koje dolaze iz sustava alternativne skrbi. 
Osobe koje dolaze iz sustava alternativne skrbi su osobe koje nisu odrasle u roditeljskom domu i svoju zaštićenu bazu moraju napustiti u 
dobi od 18. godine. 
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Članak 2. 
Pristup studijima odnosno visokom obrazovanju osobama koje dolaze iz sustava alternativne skrbi na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli 
olakšava se kroz sljedeće mjere:  
 
1. upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija, preddiplomskih sveučilišnih studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog 
sveučilišnog studija (u daljnjem tekstu: studij) izvan odobrene kvote, a prema upisnim kriterijima uz suglasnost Ministarstva znanosti i 
obrazovanja; 
 
2. upis u prvu godinu studija bez plaćanja participacije u troškovima studija odnosno školarine; 
 
3. upis u sljedeću akademsku godinu bez plaćanja participacije u troškovima studija odnosno školarine uz uvjet ostvarenja najmanje 30 
ECTS bodova u prethodnoj akademskoj godini. 
 

Članak 3. 
Student pravo iz prethodnog članka ostvaruje onoliko godina koliko odgovara propisanom trajanju studija, a najviše godinu dana dulje od 
propisanog trajanja studija, odnosno dvije godine dulje za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij. 
Student koji želi koristiti pravo iz ove Odluke dužan je prilikom upisa Službi za studente i ISVU dostaviti valjanu potvrdu nadležnog Centra 
za socijalnu skrb kojom se dokazuje da dolazi iz sustava alternativne skrbi. 

 
Članak 4. 

Mjere predviđene ovom Odlukom jednako se odnose na studente koji studiraju u statusu redovitog i izvanrednog studenta.  
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja osim, a primjenjivat će se od upisa studenata u akademsku godinu 
2017./2018. 
 

                                                                           
                                                                                                                        Rektor 

                                                                                                                                                      Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
 
II. DODATNE PROVJERE  
 
1.Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta provodi Fakultet za 
odgojne i obrazovne znanosti. Studenti koji žele upisati preddiplomski stručni studij Predškolskog odgoja i integrirani preddiplomski i 
diplomski Učiteljski studij s nastavom na talijanskom jeziku, a koji nisu položili Talijanski jezik na državnoj maturi, obvezni su položiti 
Talijanski jezik prema programu u posebnom dijelu ovoga natječaja. 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti provodi INTERVJU sa svakim pristupnikom.  
 
Prijave za intervju i dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti na: 
 
- Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti traju do 2. listopada 2017. 

 
Za pristup intervjuu i dodatnim provjerama posebnih znanja, vještina i sposobnosti studenti se trebaju prijaviti te popuniti obrazac prijave 
koji je dostupan na internetskim stranicama sastavnice te na internetskim stranicama Sveučilišta (www.unipu.hr).  
Dodatne provjere i intervju na : 
- Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti obavit će se  3. listopada 2017. 

 
Objava rezultata dodatnih provjera bit će 4. listopada 2017.  
 
Žalbeni rok traje 24 sata. 
 
Svi pristupnici za upis na pojedini studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju kategorija. Pravo na upis stječu 
pristupnici prema ostvarenim bodovima na rang-listi do popunjavanja upisne kvote.  
 
 
 
 III. POSTUPAK  ZA DODATNE PROVJERE I INTERVJU    
  
 
1. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli provodi: 

  
a) Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti provodi INTERVJU sa svakim pristupnikom te za studente koji nisu položili Talijanski jezik 
na državnoj maturi (samo za studije na talijanskom jeziku) – cijena je 250,00 kn;  
 
2. Uz Prijavu za intervju i dodatnu provjeru posebnih znanja, vještine i sposobnosti na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti 
pristupnik je dužan priložiti dokaz o uplati troškova u visini 250,00 kn (odrezak opće uplatnice: broj računa izabrane Sastavnice (vidi 
dolje), u pozivu na broj upisati OIB pristupnika, a kao svrhu navesti "Troškovi postupka za dodatne provjere i/ili intervju").  
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, IBAN HR3523600001500111239  
 
3. Uz Prijavu za intervju na Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti pristupnik je dužan priložiti dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za 
upis na studij (potvrda liječnika medicine rada).  
 

http://www.unipu.hr/
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4. Položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane.  
 
 
 IV. UPISI 
 
Upisi će se održati 6. listopada 2017.  
 
Prilikom upisa obvezno se prilažu svi izvorni dokumenti: a) svjedodžba o završnom ispitu, b) jedna fotografija (4 cm x 6 cm) .  
Svi kandidati koji su ostvarili pravo upisa dužni su podmiriti troškove upisa. 
 
Troškovi upisa u visini 300,00 kn uplaćuju se općom uplatnicom na račun: IBAN HR1923600001101931377, Sveučilišta Jurja Dobrile u 
Puli, a u pozivu na broj unijeti OIB kandidata, a kao svrhu doznake navesti "Troškovi upisa".  
  
Pristupnik koji ne iskoristi pravo na upisnom roku u kojem je to pravo stekao, gubi pravo upisa.  
 

 
 V. KANDIDATI S INVALIDITETOM 
 
Sve sastavnice Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli osigurat će individualizirano prilagođeni način dodatnih provjera znanja i intervju za sve 
kandidate s invaliditetom kod kojih postoji takva potreba.  
 
 
 VI. UPISNE KVOTE 
 za akademsku godinu 2017./2018. preddiplomskog, integriranog preddiplomskog i diplomskog i stručnog studija   
na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli u 3. upisnom roku 
 
 

Smjer studija 
 

1. Redovni studij  
 

2. Strani 
državljani 

 
 

3. 
Izvanredni 

studij 
UKUPNO uz potporu 

MZO 

uz potporu 
MZO za 

studente starije 
od 25 godina 
(PPU Cilj A2 )  

 
FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA "DR. MIJO MIRKOVIĆ" 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. EKONOMIJA 3 0 1 10 14 

Smjer Ekonomija 3 0 1 10 14 
2. POSLOVNA EKONOMIJA 
 13 0 5 115 133 

Financijski management 1 0 1 24 25 

Management i poduzetništvo 0 0 1 19 20 

Marketinško upravljanje 0 0 1 26 27 

Poslovna informatika 12 0 1 27 40 

Turizam 0 0 1 19 20 

UKUPNO FAKULTET EKONOMIJE I TURIZMA  "DR. 
MIJO MIRKOVIĆ" 

16 0 6 125 147 

 

FILOZOFSKI FAKULTET 

SVEUČILIŠNI STUDIJ      
1. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
   (jednopredmetni studij) 

8 1 1 0 10 

2. POVIJEST 
   (jednopredmetni studij) 2 3 1 0 6 

3. JAPANSKI JEZIK I KULTURA 
   (jednopredmetni studij) 

0 1 1 0 2 

UKUPNO JEDNOPREDMETNI STUDIJ 10 5 3 0 18 
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4. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i     
   POVIJEST 
  (dvopredmetni studij) 

0 1 1 0 2 

5. POVIJEST i TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
(dvopredmetni studij) 4 1 1 0 6 

6. POVIJEST i LATINSKI JEZIK I  RIMSKA KNJIŽEVNOST 
 (dvopredmetni studij) 3 1 1 0 5 

7. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i TALIJANSKI JEZIK I 
KNJIŽEVNOST 

  (dvopredmetni studij) 
4 1 1 0 6 

8. HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i LATINSKI JEZIK I 
RIMSKA KNJIŽEVNOST   
(dvopredmetni studij) 
 

5 1 1 0 7 

9. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST i  LATINSKI JEZIK I 
RIMSKA KNJIŽEVNOST  
(dvopredmetni studij) 

8 1 1 0 10 

10. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i POVIJEST 
(dvopredmetni studij) 

0 1 1 0 2 

11. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i HRVATSKI JEZIK I 
KNJIŽEVNOST 
(dvopredmetni studij) 

2 1 1 0 4 

12. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i LATINSKI JEZIK I 
RIMSKA KNJIŽEVNOST 
(dvopredmetni studij) 

5 1 1 0 7 

13. JAPANSKI JEZIK I KULTURA i TALIJANSKI JEZIK I 
KNJIŽEVNOST 
(dvopredmetni studij) 

0 1 1 0 2 

UKUPNO DVOPREDMETNI STUDIJ 31 10 10 0 51 

UKUPNO FILOZOFSKI FAKULTET 41 15 13 0 69 

  

ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I KULTUROLOŠKE STUDIJE                                                 

SVEUČILIŠNI STUDIJ                                                  
1. TALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST 
   (jednopredmetni studij)  22 5 1 0 28 

2. KULTURA I TURIZAM 2 0 2 18 22 
UKUPNO ODJEL ZA INTERDISCIPLINARNE, TALIJANSKE I 
KULTUROLOŠKE STUDIJE                                                 24 5 3 18 50 

  
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ      

1. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na hrvatskom jeziku) 21 2 2 0 25 
2. UČITELJSKI STUDIJ (s nastavom na talijanskom 
jeziku) 

10 5 2 0 17 

UKUPNO INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ 31 7 4 0 42 

 

STRUČNI STUDIJ      
3. PREDŠKOLSKI ODGOJ  
(s nastavom na hrvatskom jeziku) 0 1 2 0 3 

4. PREDŠKOLSKI ODGOJ  
(s nastavom na talijanskom jeziku) 

3 5 2 0 10 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 3 6 4 0 13 
UKUPNO FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE 
ZNANOSTI 34 13 8 0 55 
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ODJEL ZA INFORMACIJSKO – KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE                                                      

SVEUČILIŠNI STUDIJ                                                  
1. INFORMATIKA 
 0 0 0 26 26 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 0 0 0 26 26 

 
UKUPNO ODJEL ZA INFORMACIJSKO – 
KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE                                                      0 0 0 26 26 

 

ODJEL ZA TEHNIČKE STUDIJE   

STRUČNI STUDIJ                                                  
1. PROIZVODNO STROJARSTVO 
 17 5 0 25 47 

UKUPNO ODJEL ZA TEHNIČKE STUDIJE   17 5 0 25 47 

 

ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE   

SVEUČILIŠNI STUDIJ                                                  

1. ZNANOST O MORU  14 2 2 0 18 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 14 2 2 0 18 

 

STRUČNI STUDIJ                                                  
2. SESTRINSTVO  
 

0 1 2 5 8 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 0 1 2 5 8 

UKUPNO ODJEL ZA PRIRODNE I ZDRAVSTVENE STUDIJE   14 3 4 5 26 

 

UKUPNO SVEUČILIŠNI STUDIJ 95 22 24 169 310 
UKUPNO INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI 
SVEUČILIŠNI STUDIJ 31 7 4 0 42 

UKUPNO STRUČNI STUDIJ 20 12 6 30 68 
SVEUKUPNO SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI 
(SVEUČILIŠNI, INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I 
DIPLOMSKI I STRUČNI STUDIJ) 

146 41 34 199 420 

 
 
Studenti koji dolaze iz EU ne ubrajaju se u kvotu za strane državljane, već u kvotu za hrvatske državljane, imaju jednaka prava i pristup 
obrazovanju kao i  hrvatski  građani. 

 

ŠKOLARINE ZA IZVANREDNE STUDENTE: 

 
- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Fakulteta ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“;  
- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije;  
- 5.000,00 kuna za izvanredne studente Odjela za informacijsko – komunikacijske tehnologije (studij Informatike); 
- 6.000,00 kuna za izvanredne studente Odjela za informacijsko – komunikacijske tehnologije (studij Proizvodno strojarstvo); 
- 9.240,00 kuna za izvanredne studente Odjela za prirodne i zdravstvene studije. 
 

 
Školarina se uplaćuje na žiro račun Sastavnica: 

• Fakultet ekonomije i turizma „ Dr. Mijo Mirković“ IBAN HR3123600001500111214; 
• Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti IBAN HR3523600001500111239; 
• Filozofski fakultet  IBAN HR0923600001500111222; 
• Odjel za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije IBAN HR4523600001500141808; 
• Odjel za informacijsko – komunikacijske tehnologije IBAN HR9323600001501775103; 
• Odjel za prirodne i zdravstvene studije IBAN HR2723600001501774836; 
• Odjel za tehničke studije IBAN HR4223600001502099031. 

 
Obročna otplata školarine moguća je prema uputama dostupnim na: http://unipu.hr/index.php?id=2202 
 
       

http://unipu.hr/index.php?id=2202
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  VIII. POSEBNI DIO 

  ZAHTJEVI ZA DODATNE PROVJERE VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI I INTERVJU                                               
 

 
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI 

 
               
INTERVJU  za sve pristupnike : 
 
Intervju se sastoji od strukturiranih pitanja kojima se procjenjuju komunikacijska kompetencija i motiviranost za odabrani studij. 
 
Dodatna provjera znanja Talijanskog jezika za studente koji nisu položili taj ispit na državnoj maturi na Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti (za studije s nastavom na talijanskom jeziku): 
 
        ISPIT:   

- pismeni dio traje 45 minuta; 
- usmeni  dio traje 15 minuta. 

 
Ispiti će se održati u prostorijama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, I. M. Ronjgova 1., Pula. 
 
Sve obavijesti o razredbenom ispitu zainteresirani mogu dobiti u: 

• Uredu za studente i obrazovne programe, Ronjgova 1, tel.  377-514;  
• Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti tel.  377-540;   
• mrežnim stranicama Fakulteta i Sveučilišta. 

 
 
 
 
 
 
KLASA:  
URBROJ:  
 
U Puli, 26. rujna 2017. godine 

                                                                                                    
                                                                                                                                                  Sveučilište Jurja Dobrile u Puli                                                                                                                                   

                                                                                Rektor   
                                                                                                                           

                                                                                                              Prof. dr. sc. Alfio Barbieri 
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