
 
                                                                                                                                         

 

KLASA: 007-01/22-03/02 

URBROJ: 2170-57-01-22-86 

Rijeka, 22. ožujka 2022.  

 

Na temelju članka 63. stavak 1. alineja 8. i članka 117. Statuta Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 011-01/21-01/12, URBROJ: 

2170-57-01-21-1, p. t. od 16. lipnja 2021. godine) i članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 

obrazovanju NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/03, 101/14, 60/15, 131/17, u 

skladu sa zaključkom Stručnog vijeća Centra za studije s 53. sjednice održane 15. ožujka 2022. godine (KLASA: 007-

01/22-01/13, URBROJ: 2170-57-03-22-11), Senat Sveučilišta u Rijeci, na 66. sjednici održanoj 22. ožujka 2022. godine 

donosi  

O D L U K U  

o broju mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god. 

 

I.  

Utvrđuje se broj mjesta za upis u I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u akademskoj godini 2022./2023. kako slijedi:   

- broj upisnih mjesta za redovite studente državljane RH i državljane država članica EU  

- broj upisnih mjesta za redovite studente strance iz država izvan EU 

- broj upisnih mjesta za izvanredne studente. 

Pravo upisa na studij kandidati ostvaruju prema ostvarenim bodovima i redoslijedu na konačnoj rang-listi, do 

ispunjenja upisnih kvota.  

II. 

(1) Na temelju Sporazuma o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja koji su sklopili 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i 

Rektorski zbor 27. ožujka 2007. godine, izravan upis u statusu redovitih studenata ako prijeđu bodovni prag tamo 

gdje je postavljen te zadovolje eventualne preduvjete i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 

imaju:  

- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata  

- hrvatski ratni vojni invalidi (HRVI) iz Domovinskog rata 

- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata 

- djeca 100-postotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida (HRVI) iz Domovinskog rata I. skupine. 

(2) Temeljem Preporuke Rektorskog zbora (KLASA: 602-04/20-05/23, URBROJ: 380-230/071-21-17 od 30. travnja 

2022. godine) izravan upis u statusu redovitih studenata ako prijeđu bodovni prag tamo gdje je postavljen te 

zadovolje eventualne preduvjete i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju:  

- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih 

invalida rata (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), u daljnjem tekstu: 

„Zakona“ 

- djeca civilni invalidi rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8. „Zakona“ 

- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100-postotnim oštećenjem organizma čije 

je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8.  „Zakona“.  

(3) Izravan upis u statusu redovitih studenata ako prijeđu bodovni prag tamo gdje je postavljen te zadovolje 

eventualne preduvjete i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti imaju 

- kandidati sa 60-posto i više tjelesnog oštećenja 

- kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno "Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenje 

funkcionalnih sposobnosti", s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na "Listi oštećenja organizma – Listi 

I". 



 
                                                                                                                                         

 

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni ispiti koje je 

visoko učilište utvrdilo kao obvezu za upis.   

(4) Kandidati su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde/rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju pripadnost 

jednoj od kategorija iz stavaka (1), (2) i (3) ove točke:  

- Hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata status 

dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja 2005. g. (prema 

mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva. 

- Djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji nestalih 

hrvatskih branitelja, te djeca 100-postotnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju 

potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave.  

- Kandidati sa 60-postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) svoj status dokazuju rješenjem 

o postotku tjelesnog i osjetilnog oštećenja koje je izdala nadležna ustanova za mirovinsko osiguranje. 

- Kandidati s 2. do 4. stupnjem težine invaliditeta sukladno "Listi težine i vrste invaliditeta – oštećenje 

funkcionalnih sposobnosti", s invaliditetom čija se oštećenja nalaze na "Listi oštećenja organizma – Listi 

I" status dokazuju Nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i 

zapošljavanje osoba s invaliditetom.  

- Kandidati iz stavka (2), alineja 1., 2. i 3. svoj status dokazuju potvrdom nadležnog ureda državne uprave 

u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela grada. 

Navedeni dokazi (u izvorniku ili ovjerenoj preslici) moraju biti izdani u RH.   

III. 

Državljani Europske Unije s prijavljenim boravkom u Republici Hrvatskoj i stranci – državljani zemalja izvan EU 

kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH imaju pravo upisa na studij pod istim uvjetima kao i hrvatski 

državljani u skladu s posebnim propisima.  

Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno nastanjene u Republici 

Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja odnosno 

na temelju međudržavnih sporazuma i ugovora.  

IV.  

U slučaju da se broj upisnih mjesta za strance - državljane zemalja izvan EU zemalja utvrđen ovom odlukom ne 

popuni, odlukom vijeća visokog učilišta/Sveučilišta ista se mogu popuniti državljanima RH/EU. Odluka vijeća 

visokog učilišta/Sveučilišta dostavlja se Senatu na znanje.   

 

V. 

Senat ovlašćuje rektora da potvrdi promjenu upisne kvote utvrđene ovom Odlukom ukoliko se radi o prenamjeni 

unutar kapaciteta utvrđenog studijskim programom.   
 

VI.  

Tablica s brojem upisnih mjesta za preddiplomske i integrirane sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije 

u 2022./2023. ak. god. čini sastavni dio ove odluke.  

VII. 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.  

       R E K T O R I C A     

                                                                                            prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija                                                                                                                                                              
PRILOG:   

- kao u tekstu.   

 

DOSTAVITI:  

- sastavnicama Sveučilišta u Rijeci,  

- Centru za studije i cjeloživotno obrazovanje, 

- pismohrani, ovdje.  



Kvote DS 2022./2023. 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

NAZIV SASTAVNICE/STUDIJA/SMJERA

Redoviti 

studenti 

(HR/EU) 

Redoviti 

studenti 

(STRANCI 

izvan EU)

Izvanredni 

studenti 

Ukupno

1. AKADEMIJA PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI 56 6 0 62

Diplomski sveučilišni studij Likovna pedagogija 18 2 0 20

Diplomski sveučilišni studij Primijenjena umjetnost 28 2 0 30

Diplomski sveučilišni studij Medijske umjetnosti i 

prakse (u mirovanju) 0 0 0 0

Diplomski sveučilišni studij Vizualne komunikacije i 

grafički dizajn 10 2 0 12

Diplomski sveučilišni studij Gluma (u mirovanju) 0 0 0 0

2. EKONOMSKI FAKULTET 185 5 160 350

Diplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija 

    smjer: Menadžment 30 0 0 30

    smjer: Menadžment - sustav učenja na daljinu 0 0 40 40

    smjer: Financije 40 0 0 40

    smjer: Financije - sustav učenja na daljinu * 0 0 40 40

    smjer: Marketing 30 0 0 30

    smjer: Međunarodno poslovanje 30 0 0 30

    smjer: Međunarodno poslovanje / International 

Business  (nastava na eng. jeziku) 25 5 0 30

    smjer: Poduzetništvo 30 0 10 40

    smjer: Poduzetništvo - sustav učenja na daljinu 0 0 70 70

3. FAKULTET INFORMATIKE I DIGITALNIH TEHNOLOGIJA 53 2 0 55

Diplomski sveučilišni studij Informatika (nastavnički 

smjer) 15 0 0 15

Diplomski sveučilišni studij Informatika 38 2 0 40

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Informatika 

(nastavnički smjer) - studij u slobodnoj kombinaciji sa 

studijima Filozofskog fakulteta u Rijeci (u mirovanju) 0 0 0 0

4. FAKULTET ZA MATEMATIKU 50 0 10 60

Diplomski sveučilišni studij Matematika (nastavnički 

smjer) 10 0 10 20

Diplomski sveučilišni studij Matematika i informatika 

(nastavnički smjer) 10 0 0 10

Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i 

primjene 15 0 0 15
Diplomski sveučilišni studij Diskretna matematika i 

primjene / Discrete Mathematics and Its 

Applications  (nastava na eng. jeziku) ** 15 0 0 15

5.

FAKULTET ZA MENADŽMENT U TURIZMU I 

UGOSTITELJSTVU 128 3 235 366

Diplomski sveučilišni studij Marketing u turizmu 30 0 20 50

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u turizmu 48 2 50 100

Diplomski sveučilišni studij Menadžment u 

hotelijerstvu 50 1 45 96

Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma - 

sustav učenja na daljinu - novo 0 0 90 90

Diplomski sveučilišni združeni studij Turizam 0 0 30 30

6. FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA 0 0 100 100

Diplomski sveučilišni studij Fizioterapija 0 0 40 40

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstva - Promicanje i 

zaštita mentalnog zdravlja 0 0 20 20

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo - Menadžment 

u sestrinstvu 0 0 20 20

Broj mjesta za upis u  I. godinu diplomskih sveučilišnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija 

Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica u 2022./2023. ak. god.  (prilog odluci Senata)

Broj upisnih mjesta 2022./2023. ak. god. 



Kvote DS 2022./2023. 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

NAZIV SASTAVNICE/STUDIJA/SMJERA

Redoviti 

studenti 

(HR/EU) 

Redoviti 

studenti 

(STRANCI 

izvan EU)

Izvanredni 

studenti 

Ukupno

Broj upisnih mjesta 2022./2023. ak. god. 

Diplomski sveučilišni studij Klinički nutricionizam (u 

mirovanju) 0 0 0 0

Diplomski sveučilišni studij Primaljstvo 0 0 20 20

7. FILOZOFSKI FAKULTET 353 13 25 391

Jednopredmetni studiji 

Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički smjer i opći kroatistički smjer) 40 0 0 40

Diplomski sveučilišni studij Psihologija 40 2 0 42

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija 15 2 25 42

Diplomski sveučilišni studij Kulturologija 22 3 0 25

Diplomski sveučilišni Prevoditeljski studij 20 0 0 20

Dvopredmetni studiji (slobodne kombinacije):

Diplomski sveučilišni studij Hrvatski jezik i književnost 

(nastavnički smjer) 40 0 0 40

Diplomski sveučilišni studij Engleski jezik i književnost 

(nastavnički smjer) 30 2 0 32

Diplomski sveučilišni studij Njemački jezik i 

književnost (nastavnički smjer) 23 2 0 25
Diplomski sveučilišni studij  Talijanski jezik i 

književnost - nastavnički smjer (opći smjer u 

mirovanju) 13 2 0 15

Diplomski sveučilišni studij Filozofija (opći i nastavnički 

smjer) 30 0 0 30

Diplomski sveučilišni studij Povijest (nastavnički smjer) 25 0 0 25

Diplomski sveučilišni studij Povijest i interpretacija 

baštine (opći smjer) 15 0 0 15

Diplomski sveučilišni studij Povijest umjetnosti (opći i 

nastavnički smjer) 25 0 0 25

Diplomski sveučilišni studij Pedagogija 15 0 0 15

8. GRAĐEVINSKI FAKULTET 60 5 30 95

Diplomski  sveučilišni studij Građevinarstvo 60 5 0 65

Specijalistički diplomski stručni studij Građevinarstvo 0 0 30 30

9. MEDICINSKI FAKULTET 30 3 0 33

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo 30 3 0 33

10. ODJEL ZA BIOTEHNOLOGIJU 50 5 0 55

Diplomski sveučilišni studij Istraživanje i razvoj 

lijekova 15 0 0 15

Diplomski sveučilišni studij Biotehnologija u medicini 15 0 0 15

Diplomski sveučilišni studij Medicinska kemija 15 0 0 15
Diplomski sveučilišni studij Biotehnološka istraživanja 

znanosti o životu /Biotechnology for the Life Sciences 

(nastava na eng. jeziku) *** 5 5 0 10

11. ODJEL ZA FIZIKU 56 4 0 60

Diplomski sveučilišni studij Fizka 28 2 0 30

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Fizika i 

matematika (nastavnički smjer) 10 0 0 10

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Fizika i 

filozofija (nastavnički smjer) (u mirovanju) 0 0 0 0

Dvopredmetni diplomski sveučilišni studij Fizika i 

informatika (nastavnički smjer) 10 0 0 10

Diplomski sveučilišni studij Inženjerstvo i fizika 

materijala  8 2 0 10

12. POMORSKI FAKULTET 170 15 57 242



Kvote DS 2022./2023. 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 

NAZIV SASTAVNICE/STUDIJA/SMJERA

Redoviti 

studenti 

(HR/EU) 

Redoviti 

studenti 

(STRANCI 

izvan EU)

Izvanredni 

studenti 

Ukupno

Broj upisnih mjesta 2022./2023. ak. god. 

Diplomski sveučilišni studij Tehnologija i organizacija 

prometa 30 3 7 40

Diplomski  sveučilišni studij Logistika i menadžment u 

pomorstvu i prometu 40 3 20 63

Diplomski sveučilišni studij Nautika i tehnologija 

pomorskog prometa 40 3 10 53

Diplomski sveučilišni studij Brodostrojarstvo i 

tehnologija pomorskog prometa 30 3 10 43

Diplomski sveučilišni studij Elektroničke i informatičke 

tehnologije u pomorstvu 30 3 10 43

13. PRAVNI FAKULTET 0 0 0 0

Specijalistički diplomski stručni studij Javna uprava (u 

mirovanju) 0 0 0 0

14. TEHNIČKI FAKULTET 255 8 30 293

Diplomski sveučilišni studij Strojarstvo 110 2 10 122

Diplomski sveučilišni studij Brodogradnja 30 2 5 37

Diplomski sveučilišni studij Elektrotehnika 70 2 10 82

Diplomski sveučilišni studij Računarstvo 45 2 5 52

15. UČITELJSKI FAKULTET 0 0 40 40

Diplomski sveučilišni studij Rani i predškolski odgoj i 

obrazovanje 0 0 40 40

16. SVEUČILIŠTE U RIJECI 25 2 15 42

Diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika 

(nastavnički smjer) **** 25 2 15 42

UKUPNA KVOTA 2022./2023. 1471 71 702 2244
*

**

***

**** POLIRI - Prijave za upis na redoviti sveučilišni studij "Politehnika i infromatika (nastavnički smjer)" 

provode se putem nacionalnog NISpVU sustava, a prijave na izvanredni studij podnose se izravno 

Studentskoj službi Sveučilišta u Rijeci. 

FMRI - 15 upisnih mjesta za preddiplomski studij Diskretna matematika i primjene (Discrete 

Mathematics and Its Applications) koji se izvodi na eng.  jeziku namijenjeni su kandidatima 

državljanima RH/EU i državljanima država izvan EU. Odjel za matematiku će samostalno objaviti 

natječaj i provesti razredbeni postupak za upis na diplomski studij Diskretna matematika i primjene 

na engleskom jeziku. 

OBRI - Odjel za biotehnologiju će samostalno objaviti natječaj i provesti razredbeni postupak za upis 

na diplomski studij Biotehnološka istraživanja znanosti o životu (Biotechnology for the Life Science) 

koji se izvodi na engleskom jeziku . 

EFRI -  Upisna kvota za smjer studija "Financije" (online studij) predviđeno je 30 upisnih mjesta za 

izvanredne studente RH/EU i 5 upisnih mjesta za strance izvan EU. 


