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 Koliko se studenata upisuje na studij? 

U akademskoj godini 2020./2021. na 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija 
Arhitektura  i urbanizam upisat će se 45 redovitih studenata uz potporu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa i 2 strana državljana (izvan EU).  

 Tko može upisati ovaj studij? 

Preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam može upisati osoba koja je završila 
srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i koja je u okviru srednjoškolskog 
obrazovanja imala predmet Matematika barem dvije godine i ima položenu državnu 
maturu. 

 Kako se izabiru pristupnici? 

Pristupnici za upis na preddiplomski sveučilišni studij Arhitektura i urbanizam izabiru se 
prema postignutim bodovima na temelju: 

 vrednovanja uspjeha u prethodnom srednjoškolskom obrazovanju (prosjek ocjena 
za sva četiri razreda srednje škole),  

 vrednovanja uvjeta predmeta državne mature: položena viša razina za obvezne 
ispite državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik, te položen izborni 
predmet državne mature (likovna umjetnost), 

 vrednovanja dodatne provjere znanja i sposobnosti. 

 Što obuhvaća i kako se provodi vrednovanje dodatne provjere znanja, 
vještina i sposobnosti? 

Dodatna provjera znanja,vještina i sposobnosti podrazumijeva provjeru sposobnosti 
likovnog izražavanja i prostorne percepcije te provjeru opće predispozicije kandidata za 
studij arhitekture.  

Testovima se provjerava grafičko-likovna sposobnost, vizualna memorija, sposobnost 
zapažanja, prostorna percepcija, vještina prikaza prostora projekcijom na plohu, kolažom, 
brzim prostornim modelom i slično. 

Test provjere opće predispozicije kandidata za studij arhitekture uključuje i provjeru 
poznavanja umjetnosti (glazba, film, video, slikarstvo, kiparstvo, performans, konceptualna 
umjetnost...) i dizajna XX. i XXI. stoljeća (od futurizma do weba).  

Pristupnici su dužni doći na ovo testiranje u oglašenom terminu bez posebne obavijesti. 
Termin testiranja, popis i raspored pristupnika u crtaonicama za testiranje bit će objavljeni 
na oglasnoj ploči i fakultetskoj mrežnoj stranici www.gradst.unist.hr. 

Testiranje se provodi na Fakultetu građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu, Matice 
hrvatske 15. 

Pristupnik je na testiranje dužan donijeti osobnu iskaznicu ili putovnicu.  

Ako pristupnik ne pristupi testiranju u određeno vrijeme, ili ako nema osobnu iskaznicu 
odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od testiranja. 

Pristupnik je dužan pristupiti svim dijelovima dodatne provjere znanja i sposobnosti. 

http://www.gradst.unist.hr/
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 Kako se vrednuju uspjeh, rezultati državne mature i dodatna provjera 
znanja, vještina i sposobnosti? 

Prosjek ocjena iz srednje škole: 10% 

Predmeti državne mature: 

Hrvatski jezik (razina A): 10% 

Matematika (razina A) 10% 

Strani jezik (razina A) 0% 

Likovna umjetnost: 10% 

Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti: 60% 

 Kamo mogu nakon dovršetka studija? 

 Diplomski sveučilišni studij arhitekture 

 Diplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma 

 Što mogu raditi nakon dovršetka studija? 

 Suradnik za stručne poslove prostornog uređenja 

 Suradnik projektanta za pojedine poslove u vezi sa projektiranjem 

 Suradnik nadzornog inženjera za pojedine poslove u vezi sa stručnim nadzorom 

 Glavni inženjer gradilišta (za građevine iz skupine C, D, E, F i G – uz položen stručni 
ispit i 3 godine iskustva u struci) 

 Inženjer gradilišta (za građevine iz skupine C, D, E, F i G – uz položen stručni ispit i 3 
godine iskustva u struci) 

 Voditelj radova (za građevine iz skupine H – uz položen stručni ispit i 3 godine 
iskustva u struci) 

  

 

 Gdje se i kako prijaviti? 

Svi pristupnici prijavljuju se putem Nacionalnog informacijskog sustava 
prijava na visoka učilišta (NISpVU). Detaljna procedura prijava na 
studijske programe bit će navedena u brošuri koja će biti dostupna u 
školama te na stranicama  i www.postani-student.hr . www.studij.hr

Sve dodatne obavijesti bit će objavljene na oglasnoj ploči i fakultetskoj 
mrežnoj stranici http://gradst.unist.hr. 
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