
1. UVJETI UPISA   

A) Uvjeti upisa za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni istovrsni studij  

 istovrsnim studijem smatra se preddiplomski sveučilišni studij ranog i predškolskog odgoja i 

obrazovanja   

B) Uvjeti upisa za kandidate koji su završili preddiplomski sveučilišni odgovarajući studij 

Odgovarajućim sveučilišnim studijem smatraju se:  

 preddiplomski sveučilišni studij pedagogije 

 integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij ili dodiplomski stručni studij razredne 

nastave koji je izjednačen s tim studijem. 

Odabir za upis uvjetuje se polaganjem razlikovnih ispita nakon upisa na studijski program.  

  C) Uvjeti upisa za kandidate koji su završili stručni studij   

 najmanje 180 ECTS bodova ostvarenih na preddiplomskom stručnom studiju predškolskog odgoja ili na 

stručnom studiju koji je izjednačen s tim studijem uz obvezu polaganja razlikovnih ispita nakon upisa na 

studijski program  

 2. ELEMENTI BODOVANJA 

U razredbenom postupku moguće je ostvariti najviše 1000 bodova i to:   

 vrednovanjem uspjeha u prethodno završenom studiju iskazanog u svjedodžbi, dopunskoj ispravi o 

studiju ili u prijepisu ocjena – najviše 900 bodova   

 vrednovanjem posebnih postignuća – najviše 100 bodova   

2.1. Vrednovanje uspjeha u prethodno završenom studiju  

Vrednovanje uspjeha u prethodno završenom studiju obavlja se na temelju prosjeka svih zaključnih ocjena 

ostvarenih tijekom studija, iskazanog s dva decimalna mjesta.    

           

 Broj bodova po ovom elementu računa se po formuli:   

              

                                       (prosječna ocjena)   

       Broj bodova = ------------------------------------ x 900   

                                              5,00 

 

2.2. Vrednovanje posebnih postignuća  

 

Vrednovanje posebnih postignuća priznaje se pristupniku ako je uz prijavu na natječaj  priložio odgovarajuće 

isprave o ostvarenom postignuću, prema slijedećim kriterijima:  

Dodatni bodovi stječu se za položajno zvanje savjetnika   100 bodova  

ili 

 položajno zvanje mentora ili autorstvo priručnika ili 

drugih stručnih publikacija vezanih za odgojno-obrazovni rad  

ili objavljeni znanstveni rad ili sudjelovanje u znanstvenom  

projektu koji pridonosi razvoju hrvatskog sustava odgoja 

i obrazovanja       50 bodova 

 mentorstvo studentima ili pripravnicima ili sudjelovanje u  

izradbi plana i programa odgoja i naobrazbe za potrebe razvoja 

hrvatskog sustava odgoja i obrazovanja ili objavljeni stručni  

članak ili izlaganje na znanstvenom ili stručnom skupu  30 bodova 

 završen preddiplomski sveučilišni studij s pohvalom 

ili rektorova nagrada ili dekanova nagrada    20 bodova 

 

 


