
JESENSKI UPISNI ROK 

Elektronske prijave na studije koji nemaju dodatnih provjera obavljat će se u skladu s informacijama Središnjega 
prijavnog ureda (www.postani-student.hr).  

Konačni rok za evidentiranje liste prioriteta objavljen je na stranicama Središnjega prijavnog ureda (www.postani-
student.hr).  

Dostavljanje potvrda o dodatnim postignućima za studije koji boduju ta postignuća obavlja se 4. i 5. rujna 2017. 
(više u brošuri Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija ak. god. 2017./2018. na 
stranicama www.ffri.uniri.hr)  

UPISI NA FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI za one pristupnike koji su ostvarili pravo upisa te dobili odgovarajući 
upisni broj u jesenskom upisnom roku OBAVEZNI SU i provode se 21. rujna 2017. od 10 do 12 sati u Studentskoj 
službi (Sveučilišna avenija 4, 2. kat).  

Sve ostale informacije o upisu pristupnici mogu pročitati u brošuri Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih 
sveučilišnih studija ak. god. 2017./2018. na internetskoj stranici www.ffri.uniri.hr te na internetskim stranicama www.postani-
student.hr i www.studij.hr.  

DODATNA PROVJERA POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

PRIJAVE pristupnika za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis primaju se 4. i 5. rujna 2017. od 
10 do 12 sati u Studentskoj službi (Sveučilišna avenija 4, 2. kat). Pristupnici su uz prijavnicu obvezni najkasnije do     
5. rujna 2017. do 12 sati osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu Sveučilišna avenija 4 dostaviti i potvrdu o 
uplaćenim troškovima dodatnih provjera u iznosu od 150,00 kn uplaćenih na žiro račun (IBAN: 
HR9123600001101536455; model: 00; poziv na broj: OIB pristupnika-15).   

Rok za elektronsko prijavljivanje preko Nacionalnoga informacijskog sustava prijave na visoka učilišta za studij koji 
imaju dodatnu provjeru  je do 5. rujna 2017.  

Više o propozicijama dodatnih provjera za svaki studij za koji se ona provodi može se pročitati u brošuri Informacije 
o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija ak. god. 2017./2018. na stranicama www.ffri.uniri.hr. 

Pristupnici koji ne obave kompletnu prijavu (elektronsku i slanjem prijavnice) NEĆE sudjelovati u daljnjem 
postupku za upis na studij.  

Za studij kulturologije  -  rok za OBAVEZNO  slanje eseja u obliku motivacijskoga pisma je  4. i 5. rujna 2017.         
na adresu https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeF2ev-TVb-CdkXuULkQPJ_VCS5qwq-
sB3jfwSb69kPanGoZg/viewform  (više u brošuri Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih 
studija ak. god. 2017./2018. ).  

TERMINI PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

- za studij kulturologije – 11. rujna 2017. u 17 sati, 

- za studij njemačkoga jezika i književnosti  - 11. rujna 2017. u 9 sati, 

- za studij talijanskoga jezika i književnosti - 11. rujna 2017. u 11 sati. 

Ako je pristupnik u ljetnom upisnom roku prešao razredbeni prag na dodatnoj provjeri iz kulturologije,  
njemačkoga jezika i književnosti ili talijanskoga jezika i književnosti, može prihvatiti stečene bodove ili može 
ponovo pristupiti dodatnoj provjeri znanja. Pristupnici koji žele priznavanje rezultata dodatne provjere NE uplaćuju 
ponovno iznos od 150 kn već šalju samo prijavnicu i ispunjavaju na njoj odgovarajući dio u kojem se to navodi. 
Pristupnik koji želi ponovno na dodatnu provjeru postupa jednako kao da i prvi put prijavljuje (dostavlja prijavnicu 
i uplatnicu). Tijekom razredbenoga postupka pristupnik NE može mijenjati izbor za kojega se prvotno odlučio.  

Dolaskom na dodatnu provjeru pristupnici su obvezni donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Pristupnik koji ne bude 
imao osobnu iskaznicu ili putovnicu udaljit će se s provjere.  

Rezultati dodatne provjere bit će objavljeni 13. rujna 2017. na internetskoj stranici Fakulteta (rok za prigovor je do            
15. rujna 2017.)  

Sve ostale informacije pristupnici mogu pročitati u brošuri Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu 
preddiplomskih sveučilišnih studija ak. god. 2017./2018. (www.ffri.uniri.hr) te na internetskim stranicama 
www.postani-student.hr i www.studij.hr.  


