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Razredbeni postupak za upis na preddiplomski studij dizajna
u akademskoj godini 2016. /2017. 
Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti

Vrsta i naziv studija: 
PredDiplomski Studij dizajna

Usmjerenja:
Industrijski dizajn
vizualne komunikacije

Trajanje:
3 godine

Broj studenata koji se upisuje u ak. god. 2016./2017.:
30+2

Ostvaren broj bodova po završetku studija:
ects 180

I. Uvjeti za upis

Završeno srednjoškolsko četverogodišnje obrazovanje i položeni ispiti iz Matematike (razina B), Hrvatskog 
jezika (razina A), Stranog jezika (razina A) i Likovne umjetnosti na državnoj maturi te polaganje dodatne 
provjere znanja, vještina i sposobnosti na Studiju dizajna.

II. Prijava za upis

Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti (u daljnjem tekstu Dodatne provjere) za 
upis studenata u prvu godinu preddiplomskog studija dizajna akad.god. 2016./2017. podnose se na 
posebnoj tiskanici Studija dizajna (obavezno A3 format) koja se može preuzeti na internetskoj stranici: 
www.studijdizajna.com i šalju poštom na adresu: 
Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna, Frankopanska 12.



Uz popunjenu tiskanicu prijave potrebno je priložiti slijedeće:

— dokaz o uplati troškova dodatnog postupka u iznosu od 450,00 HRK, a koji se uplaćuje na  
IBAN žiro-račun: HR3823600001400128241, s naznakom „za dodatnu provjeru – dizajn“.

— uz prijavu na Studiju dizajna potrebno je imati i valjanu prijavu na stranici www.postani-student.hr

— nepotpune prijave neće se uvažiti

Prezentacijska mapa radova (portfolio)

Prezentacijska mapa predstavlja sažetak radova čiji je smisao što bolje demonstrirati sposobnost vizualnog 
izražavanja pristupnika, primarno senzibilitet prema obliku i boji, originalnost i kreativnost. Odabirom radova 
pristupnik treba pokazati svoje ideje i vizije.

U mapu treba priložiti od deset do petnaest isključivo originalnih radova, primjerice: crteže, ilustracije, grafičke 
radove u tehnikama po slobodnom izboru (od klasičnih do elektronskih). Zanima nas i kreativni proces, stoga 
su poželjne skice i natuknice uz priložene radove.

Mapa treba biti formata 50 x 70 cm, sa čitko napisanim imenom i prezimenom. Prezentacijska mapa predaje se 
osobno u na Studiju dizajna u Frankopanskoj 12, u navedenom terminu.

Iii. Bodovanje i dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti

Struktura bodova i način bodovanja

— uspjeh srednjoškolskog obrazovanja (do 100 bodova)

— ispiti na državnoj maturi:
Matematika, razina B – do 50 bodova
Hrvatski jezik, razina A – do 50 bodova
Strani jezik, razina A – do 50 bodova
Izborni
Likovna umjetnost, obavezan – do 100 bodova

Dodatna provjera sastoji se iz dva selekcijska kruga:

1. selekcija – Prezentacijska mapa

— procjenom prezentacijske mape stručno povjerenstvo odabire pristupnike koji mogu pristupiti 
drugom krugu selekcije za dodatne provjere.

2. selekcija – Testovi i intervju (do 650 bodova)

— 1. zadatak / provjera potencijala kreativnog promišljanja u 2D području (vizualne komunikacije) 

— 2. zadatak / provjera potencijala kreativnog promišljanja u 3D području (predmetno okruženje)

— Intervju 
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Kod provjera znanja, vještina i sposobnosti kvalitete koje očekujemo od pristupnika su prije svega kreativnost 
i sposobnost vizualnog izražavanja na dinamičan i uvjerljiv način. Očekuje se sposobnost analitičkog 
promišljanja i rješavanja problema na inteligentan i svrsishodan način. Nadalje, cijenimo entuzijazam, 
istraživački duh i osobnost pristupnika, te očekujemo samopouzdane osobe istovremeno otvorene samokritici. 
Fleksibilnost i dobre komunikacijske vještine su vrlo važne karakteristike pristupnika.

Cilj intervjua je stjecanje uvida u osobnost pristupnika: njegove interese, kreativnost i inicijativu prema 
otkrivanju specifičnog područja interesa u dizajnu. Pitanja će biti usmjerena prema ispitivanju vizualne 
percepcije pristupnika, stava prema prepoznavanju lokalnog i globalnog konteksta discipline dizajna. Također 
će se preispitati vizualna kultura pristupnika i njegov interes prema stjecanju informacija o dizajnu kroz različite 
medije. Provjeravati će se intelektualne i komunikacijske sposobnosti, interes za svijet kulture i umjetnosti, 
samokritičnost i samopouzdanje. Kandidat će u sklopu intervjua obrazložiti razloge odabira pojedinih radova 
za prezentacijsku mapu i pristup pri rješavanju zadataka iz provjere vizualnog izražavanja.

Provjera znanja, vještina i sposobnosti i intervju vrednuje se s maksimalno 650 bodova,a ukupan prag za 
upis iznosi najmanje 260 bodova. Ukupan mogući broj bodova je 1000, s time da omjer između uspjeha u 
srednjoškolskom obrazovanju, rezultata na ispitima državne mature i rezultata na dodatnoj provjeri znanja, 
vještina i sposobnosti iznosi 100:250:650

Pristupnici s dodatnim postignućima ne ostvaruju pravo na dodatne bodove.

IV. Plan provedbe Dodatnih provjera*

Prijave za dodatne provjere – 25. svibnja do 12. lipnja 2016. (Poštom – Frankopanska 12)

Predaja mapa – ponedjeljak, 27. lipnja 2016., 10 do 14 sati (Frankopanska 12)

Testovi prema rasporedu po crtaonicama – srijeda, 29. lipnja 2016. početak u 09 sati (Kačićeva 26)

Intervju – četvrtak i petak, 30. lipnja i 01. srpnja 2016. (Frankopanska 12)

Objava rezultata dodatnih provjera – subota, 02. srpnja 2016.

Žalba na postupak – ponedjeljak, 04. srpnja 2016. od 11 do 13 sati (Frankopanska 12, isključivo osobno i na
obrascu objavljenom na www.studijdizajna.com)

Odgovor na žalbu – utorak, 05. srpnja 2016. od 11 do 13 sati (odgovor preuzeti osobno, Frankopanska 12)

*Ako odlukom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta ili Sveučilišta u Zagrebu koji od gore navedenih 
podataka bude izmijenjen, Studij dizajna pridržava pravo izmjene ovih uputa. Detaljne podatke i obavijesti 
o studiju i dodatnoj provjeri pristupnici mogu dobiti u studentskoj referadi (tel. 01/4639201 – Sanja Bušić, 
01/4846984 – Višnja Krajnović ili na internetskim stanicama www.studijdizajna.com
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V. Još o Dodatnim provjerama

Na temelju ukupnog postignutog broja bodova (uspjeha na dodatnoj provjeri, rezultata na ispitima državne 
mature i vrednovanju uspjeha srednjoškolskog obrazovanja) formirat će se rang-lista pristupnika prema kojoj 
će se vršiti upis.

U slučaju istog broja bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem bodova iz testova provjere znanja, 
vještina i sposobnosti i intervjua. Ako pristupnici i tada imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik s većim 
brojem bodova iz na ispitima državne mature kako slijedi: Likovna umjetnost, Matematika, Hrvatski jezik, 
Strani jezik.

— Pristupnici su dužni doći na Dodatne provjere bez posebne obavijesti.

— Raspored i popis pristupnika za Dodatne provjere biti će objavljen u zgradi Arhitektonskog fakulteta 
Studija dizajna Kačićeva 26 i Frankopanska 12, na internetskoj stranici www.studijdizajna.com 
i na internetskoj stranici www.postani-student.hr

— Sav pribor i materijal potreban za izradu zadataka i rješavanje testova osigurava Studij dizajna.

— Korištenje mobitela za vrijeme trajanja Dodatnih provjera nije dozvoljeno.

— Kandidat mora na Dodatne provjere donijeti osobnu iskaznicu (ako je strani državljanin putovnicu).

— Ako pristupnik ne dođe na Dodatne provjere u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu
odnosno putovnicu, smatrat će se da je odustao od testova Dodatne provjere.

VI. Rang lista i upisi

Žalbu na postupak dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti pristupnik može uložiti pisanim putem u 
roku 24 sata od objavljivanja liste rezultata.

Stručno povjerenstvo ne obrazlaže ocjene testova provjere znanja, vještina i sposobnosti i intervjua.

Rang lista pristupnika bit će objavljena na internetskoj stranici www.postani-student.hr

U prvu godinu preddiplomskog studija dizajna upisuje se ukupno 32 studenta (30 – hrvatski državljani i 
2 – strani državljani) prema ostvarenom mjestu na rang listi.

Na dan upisa pristupnici su dužni postupiti po posebnoj uputi o upisu koja će biti objavljena pred upise na 
internetskoj stranici Studija dizajna www.studijdizajna.com. 

Upis pristupnici vrše osobno ili putem opunomoćenika. Ukoliko pristupnik koji je stekao pravo upisa u roku 
navedenom u oglasu o upisu ne upiše studij, smatrat će se da je odustao od upisa.

Pristupnici koji nisu zadovoljili na Dodatnim provjerama, dužni su do datuma koji će biti naknadno objavljen 
preuzeti svoje prezentacijske mape, jer poslije tog roka za iste Studij dizajna ne odgovara.

V. D. Voditelj Studija dizajna
prof. Stipe Brčić
Zagreb, veljača 2016.


