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PRAVILNIK O UPISU STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA
Na natječaj za upis u prvu godinu studija može se prijaviti osoba koja je završila
srednju školu u trajanju od najmanje četiri godine i u sve četiri godine imala predmet
matematika.
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis u prvu godinu preddiplomskog studija
građevinarstva podliježu razredbenom postupku, putem kojeg se provodi izbor pristupnika za
upis na studij. Izbor pristupnika obavlja se isključivo vrednovanjem uspjeha u srednjoškolskom
obrazovanju, na način:
a) da se za prve dvije godine školovanja izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha,
matematike i fizike, i da se ta ocjena zaokruži na jednu decimalu, za treću godinu
se izračuna prosječna ocjena općeg uspjeha i matematike koja se također
zaokružuje na jednu decimalu, a za četvrtu godinu školovanja se izračuna
prosječna ocjena općeg uspjeha, završnog ispita i matematike, te se i ta ocjena
zaokruži na jednu decimalu;
b) zatim, da se zbroje sve zaokružene prosječne ocjene i taj zbroj pomnoži s brojem
100, te podjeli s brojem 4;
c) dobiveni broj predstavlja broj bodova pristupnika.
Ako programom srednje škole nije predviđena fizika u nekoj od prve dvije nastavne
godine pristupniku se tada uzimaju u obzir ocjene iz predmeta: mehanika, termodinamika i
elektrotehnika. U protivnom, u tom razredu upisuje se 0 (nula). Pristupnici koji su tijekom III. ili
IV. razreda srednje škole osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom natjecanju iz
matematike, odnosno fizike, dobivaju maksimalan broj bodova i stječu pravo izravnog upisa na
studij.
Primjer za izračunavanje broja bodova:
a. opći
uspjeh
I. razred
II. razred
III. razred
IV. razred

b. matematika
4
4
5
5

4
3
4
3

c.
fizika

d. završni
ispit

5
4

* (a+b+c)/3
** (a+b)/2
*** (a+b+d)/3
*
13/3 → 4,3
*
11/3 → 3,7
**
9/2 → 4,5
5
***
13/3 → 4,3

Pristupnik će dobiti: (4,3 + 3,7 + 4,5 + 4,3)⋅100/4 = 420 bodova.
Na temelju dobivenih bodova formira se rang lista pristupnika prema kojoj se obavlja
upis pristupnika do popunjenja odobrene upisne kvote. Pristupnik će moći izvršiti upis ukoliko je
temeljem gore navedenog obračuna postigao minimum 300 bodova.

