
SVEUČILIŠTE U SPLITU 

FAKULTET GRAĐEVINARSTVA, ARHITEKTURE I GEODEZIJE 
 
UPUTE ZA PRIJAVU NA DODATNU PROVJERU ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 
ZA UPIS NA I. GODINU STUDIJA U AKADEMSKOJ 2019./20. GODINI NA 

PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ARHITEKTURA I URBANIZAM 
 
 
1. PRIJAVA 
 
1.1. Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti za upis studenata u prvu 
godinu Preddiplomskog sveučilišnog studija Arhitektura akad. god. 2019./20. obavit će se na 
Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Ulica Matice hrvatske 15  
(o mogućoj promjeni mjesta održavanja objavit će se pravovremena informacija). 
 
1.2. Prijave se primaju od 23. svibnja do 21. lipnja 2019. godine.* 
 
1.3. Prijave se podnose na posebnom obrascu - Prijavi koja se može preuzeti na internetskoj 
stranici Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije: www.gradst.unist.hr i predaju se ili 
šalju poštom na adresu Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu. 
 
1.4. Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere znanja, 
vještina i sposobnosti u iznosu od 400 kuna, a koje se uplaćuju na račun Fakulteta: 
IBAN: HR3724070001100579623, poziv na broj: HR07 1001-51,  
s naznakom „za troškove dodatne provjere“. 
 
1.5. Nepotpune prijave neće se uvažiti. 
 
 
2. RAZREDBENI POSTUPAK I DODATNA PROVJERA ZNANJA, VJEŠTINA I 
SPOSOBNOSTI 
 
 
2.1. Struktura bodova i način bodovanja: 
 
- vrednovanje uspjeha srednjoškolskog obrazovanja: 

10% (do 100 bodova) 
 
- vrednovanje uspjeha na državnoj maturi: 
 - Likovna umjetnosti:  10% (do 100 bodova) 
 - Hrvatski jezik:  10% (do 100 bodova) 
 - Matematika:   10% (do 100 bodova) 
 - Strani jezik:     0% (0 bodova) 
 
- dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti na tri testa kojima se provjerava 
sposobnosti likovnog izražavanja i prostorne percepcije te opća predispozicije kandidata za 
studij arhitekture: 
 -TEST 1:  20% (do 200 bodova) 
 -TEST 2:  20% (do 200 bodova) 

-TEST 3:  20% (do 200 bodova) 
 
 

http://www.gradst.unist.hr/


2.2. Na razredbenom postupku pristupnik može steći maksimalan broj od 1000 bodova, s tim 
da omjer između uspjeha u srednjoškolskom obrazovanju, rezultatima na ispitima državne 
mature i rezultata na dodatnoj provjeri znanja, vještina i sposobnosti iznosi 100:300:600. 
 
2.3. Iz pojedinog testa na provjeri dodatnih znanja, vještina i sposobnosti (Testovi 1, 2 i 3) 
pristupnik može maksimalno ostvariti 200 bodova odnosno ukupno maksimalno 600 bodova 
na sva tri testa. Prag za upis je najmanje 180 bodova ukupno na tri testa dodatne provjere 
znanja, vještina i sposobnosti (bez vrednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i 
rezultata na ispitima državne mature). 
 
2.4. Na temelju ukupnog postignutog broja bodova (uspjeha na dodatnoj provjeri znanja, 
vještina i sposobnosti, rezultata na ispitima državne mature i vrednovanja uspjeha 
srednjoškolskog obrazovanja) formirat će se rang-lista pristupnika prema kojoj će se vršiti 
upis. U slučaju istog broja ukupnih bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem 
bodova ukupno postignutih na tri testa dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti. Ako 
pristupnici i tada imaju isti broj bodova, prednost ima pristupnik s većim brojem bodova na 
ispitima državne mature kako slijedi: Likovna umjetnost, Matematika, Hrvatski jezik, Strani 
jezik. 
 
2.5. Pristupnici s dodatnim postignućima ne ostvaruju pravo na dodatne bodove. 
 
 
3. PROVEDBA DODATNE PROVJERE ZNANJA,VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 
 

3.1. Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti podrazumijeva provjeru sposobnosti 
likovnog izražavanja i prostorne percepcije te provjeru opće predispozicije kandidata za studij 
arhitekture. Test provjere opće predispozicije kandidata za studij arhitekture uključuje i 
provjeru poznavanja umjetnosti u razdoblju od futurizma do weba (glazba, film, video, 
slikarstvo, kiparstvo, performans, konceptualna umjetnost...) i dizajna XX. i XXI. stoljeća. 

Provjera se provodi putem testova kojima se provjerava opća predispozicije kandidata za 
studij arhitekture te grafičko-likovna sposobnost, vizualna memorija, sposobnost zapažanja, 
prostorna percepcija, vještina prikaza prostora projekcijom na plohu, kolažom, brzim 
prostornim modelom i slično. 
 
3.2. Pristupnici su dužni doći na dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bez posebne 
obavijesti. Popis i raspored pristupnika za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti bit 
će objavljen u zgradi Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, na 
internetskoj stranici Fakulteta: www.gradst.unist.hr te na internetskoj stranici:  
www.postani-student.hr. 
 
3.3. Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti polaže se na Fakultetu građevinarstva, 
arhitekture i geodezije u Splitu, Ulica Matice hrvatske 15 (o mogućoj promjeni mjesta 
održavanja objavit će se pravovremena informacija). 
 
3.4. Pristupnik mora sa sobom donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik ne 
pristupi testiranju u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu ili putovnicu, smatrat će 
se da je odustao od dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti. 
 
3.5. Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti održat će se 04. srpnja 2019. godine 

- TEST 1 u 9 sati  (trajanje testa 120 minuta), 
- TEST 2 u 12 sati  (trajanje testa 120 minuta), 
- TEST 3 u 16 sati  (trajanje testa 120 minuta). 

 
 

http://www.gradst.unist.hr/
http://www.postani-student.hr/


4. RANG-LISTA I UPISI 
 
4.1. Rang-lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr. 
 
4.2. Na dan upisa pristupnici su dužni donijeti na Fakultet građevinarstva, arhitekture i 
geodezije u Splitu sve navedeno u posebnoj uputi za upise koja će biti objavljena pred upise 
na internetskoj stranici Fakulteta: www.gradst.unist.hr. 
 
 
*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa ili Sveučilišta u Splitu koji od gore navedenih 
podataka bude izmijenjen, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu pridržava pravo 
izmjene ovih uputa. Sve detaljne podatke i obavijesti o studiju, dodatnoj provjeri znanja, vještina i 
sposobnosti i upisu studenata pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi Fakulteta građevinarstva, 
arhitekture i geodezije (telefon 021/303 303), odnosno Tajništvu Fakulteta ili na internetskim 
stranicama www.gradst.unist.hr. Upute objavljene na oglasnim pločama Fakulteta sastavni su dijelovi 
ovih uputa. 

 
 
 
 
 
U Splitu, 22. svibnja 2019. godine 
 
Dekan 
Izv.prof.dr.sc. Nikša Jajac 
 
 
_____________________________ 
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