
Postupak prijave i razredbeni postupak za pristupnike slobodne kvote 

Temeljem Odluke Senata Sveučilišta u Zagrebu Klasa: 602-04/15-13/13, Urbroj: 380-020/173-16-28, 

od 08.03.2016., o upisnim kvotama za upis u 1. godinu preddiplomskih, integriranih preddiplomskih i 

diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu za akademsku godinu 2016./2017., prihvaćena je upisna 

kvota za Preddiplomski sveučilišni studij Kemija na Kemijskom odsjeku PMF-a, koja iznosi 87. U 

upisnu kvotu za redovite studente uključena su i 2 mjesta slobodne kvote. 

Sukladno članku 21 u okviru Pravila o uvjetima, postupku prijave, provedbi ispita za upis i rangiranju 

kandidata na studijske programe Agencije za znanost i visoko obrazovanje, slobodna kvota odnosi se 

na pristupnike koji su do 31. siječnja upisne godine (31. siječnja 2016.) navršili 24 godine te završili 

četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje. 

Pristupnici koji su završili srednješkolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj prije 2010. godine dužni 

su Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (ako prijavljuju polaganje ispita državne 

mature) ili Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ako prijavljuju 

samo studijske programe) predati traženu dokumentaciju radi upisa podataka u NISpVU. 

Svi pristupnici slobodne kvote bit će rangirani na temelju ukupnog broja bodova postignutih ocjena 

i/ili ispita državne mature, a prema kriterijima propisanima za upis na Preddiplomski studij kemije 

PMF-a u Natječaju koje je za upis studenata u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih studija, 

integriranih preddiplomskih i diplomskih te stručnih preddiplomskih studija, raspisalo Sveučilište u 

Zagrebu. Dodatni bodovi dodijelit će se pristupnicima koji su prethodno bili upisani na: 

 neki srodan preddiplomski ili dodiplomski studij na području kemije, farmacije i biotehnologije, 

taj studij nisu završili te su se s istog ispisali: 50 bodova, 

 dvopredmetni studij nastavničkog smjera (ako je jedna struka kemija), taj studij nisu završili te su 

se s istog ispisali: 50 bodova, 

 neki studij nisu završili te su pristupili polaganju ispita državne mature: 20 bodova. 

Rang listu pristupnika utvrdit će Povjerenstvo za upise Kemijskog odsjeka PMF-a. 

Osoba koja je izgubila status redovitog studenta prema članku 13 stavak 1 (točke 37) Pravilnika o 

preddiplomskim i diplomskim studijima na PMF-u ne može se upisati na isti studijski program 

Kemijskog odsjeka PMF-a. 

Pristupnici slobodne kvote dužni su dostaviti Prijavni obrazac s priloženom potvrdom iz koje je 

vidljivo da su se ispisali s nekog studija, ako su prethodno bili upisani na isti, na adresu: 

KEMIJSKI ODSJEK 

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET  

(Ured za studente) 

Horvatovac 102a 

10000 Zagreb 

te elektroničkim putem na adresu e-pošte: upisi@chem.pmf.hr   

Rok za slanje prijava je 1. srpnja 2016.  

Prilikom potvrde primitka prijave pristupnicima će biti dodijeljena lozinka u svrhu objave rang liste. 

Nakon provedbe razredbenog postupka utvrdit će se rang lista 15. srpnja 2016. 

Upis studenata slobodne kvote u 1. godinu Preddiplomskog studija kemije provodit će se:  

u utorak, 19. srpnja 2016., i srijedu, 20. srpnja 2016., od 9,00 do 15,00 sati  

u Uredu za studente Kemijskog odsjeka, Horvatovac 102a, Zagreb. 
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