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 Koliko se studenata upisuje na studij? 

U akademskoj godini 2020./2021. na 1. godinu preddiplomskog stručnog studija 
Građevinarstvo 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 stručni studij Građevinarstvo može upisati osoba koja je završila srednju školu 
u trajanju od najmanje četiri godine i koja je u okviru srednjoškolskog obrazovanja imala 
predmet Matematika sve četiri godine te predmet Fizika najmanje jednu godinu i ima 
položenu državnu maturu. 

 Kako se izabiru pristupnici? 

Svim pristupnicima koji su tijekom srednjoškolskog obrazovanja osvojili jedno od prva tri 
mjesta na državnim natjecanjima iz matematike, fizike, tehničke mehanike (statika i čvrstoća), 
nosivih konstrukcije - građevna mehanika i osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici 
omogućen je izravan upis na preddiplomski stručni  studij Građevinarstvo. 

Pristupnici za upis na preddiplomski stručni studij Građevinarstvo 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 zadana razina za obvezne 
ispite državne mature (hrvatski jezik, matematika i strani jezik, te eventualni dodatni 
bodovi za položeni ispit državne mature iz fizike. 

 Kako se vrednuju uspjeh i rezultati državne mature? 

Prosjek ocjena iz srednje škole: 40% 

Predmeti državne mature: 

Matematika (razina A) 45% 

Hrvatski jezik (minimalna razina B): 5% 

Strani jezik (minimalna razina B) 0% 

Fizika (izborni predmet, nije uvjet za upis): 10% 
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 Kamo mogu nakon dovršetka studija? 

 Diplomski sveučilišni studij građevinarstva 

 Specijalistički diplomski stručni studij građevinarstva 

 Što mogu raditi nakon dovršetka studija? 

Stručni prvostupnici/prvostupnice inženjeri/inženjerke građevinarstva posjeduju znanja za 
sljedeće poslove i zadatke: 

 suradnički poslovi u razradi jednostavnih projekata, osobito grafičkih dijelova 
projekta, dijelova armaturnih planova i radioničkih nacrta, planova oplate i 
troškovnika  

 samostalno vođenje manje složenih gradilišta  

 vođenje manjih proizvodnih pogona  

 pomoćni poslovi kod vođenja složenih gradilišta  

 pomoćni poslovi kod izvođenja većih građevinskih zahvata  

 poslovi u planiranju gradilišta manje složenih objekata  

 vođenje manjih građevinskih investicija  

 održavanje građevinskih objekata i sustava.  

 

 

 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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