Razredbeni postupak za upis na diplomski studij dizajna
u akademskoj godini 2018. /2019.
Dodatna provjera znanja, vještina i sposobnosti
Vrsta i naziv studija:

Diplomski Studij dizajna

Usmjerenja:

Industrijski dizajn
vizualne komunikacije
Trajanje:

2 godine
Broj studenata koji se upisuje u ak. god. 2018./2019.:

30+2

Ostvaren broj bodova po završetku studija:

ects 120

I. Uvjeti za upis
Završen sveučilišni preddiplomski studij, stečenih 180 ECTS bodova na završenom preddiplomskom studiju
i uspjeh na razredbenom ispitu na Studiju dizajna. Na razredbenom ispitu pristupnici će uz mapu radova i
razgovor prikazati kompetencije za upis na diplomski studij Studija dizajna.

Ii. Prijava za upis
Prijave za upis studenata u prvu godinu diplomskog studija dizajna ak.god. 2018./2019. podnose se na posebnoj
tiskanici Studija dizajna (A-3 format) koja se može preuzeti na internetskoj stranici www.studijdizajna.com
1.

Uz popunjenu tiskanicu prijave potrebno je priložiti slijedeće:
— dokaz o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od
400,00 HRK na IBAN HR382360000-1400128241, s naznakom za prijemni ispit – dizajn diplomski
studij

Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet, Studij dizajna
Frankopanska 12, hr – 10000 Zagreb
Tel.& Fax: +385 (0) 1 4848 560
oib: 42061107444, e – mail: sd@studijdizajna.arhitekt.hr, www.studijdizajna.com

— pristupnici koji nisu završili sveučilišni preddiplomski studij dizajna
na Studiju dizajna na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu, prilažu:
— domovnicu,
— rodni list,
— diplomu o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju i
— dopunsku ispravu završenog sveučilišnog preddiplomskog studija.
2.

PISMO MOTIVACIJE
Kratak opis u kojemu pristupnici opisuju ciljeve koje žele postići po završetku studijskog programa i motive
za upis diplomskog studija, te prema vlastitom viđenju kratak opis kompetencija za diplomski studij. Cilj je
stjecanje uvida u motivaciju pristupnika, odnosno specifično područje interesa u industrijskom dizajnu ili u
dizajnu vizualnih komunikacija, ili željeni pravac vlastitog razvoja.
Pristupnici mogu priložiti popis eventualnih nagrada, priznanja i/ili preporuke.

3.

PORTFOLIO (mapa radova)
Pregled radova po vlastitom izboru pristupnika, za koje smatraju da ih najbolje prezentiraju kao potencijalne
studente u području industrijskog dizajna ili dizajna vizualnih komunikacija

Iii. Plan provedbe Dodatnih provjera
1.

Prijave za Dodatne provjere – ponedjeljak, 24. rujna 2018., od 10 do 13 sati
(Frankopanska 12)
2.

Pregled pisma motivacije i portfolia – utorak, 25. rujna 2018., s početkom u 13 sati
(Frankopanska 12)
3.

Intervju / Vizualne komunikacije – srijeda, 26. rujna 2018., s početkom u 9 sati, po abecednom redu
(Frankopanska 12)
4.

Intervju / Industrijski dizajn – srijeda, 26. rujna 2018., s početkom u 9 sati, po abecednom redu
(Frankopanska 12)
5.

Objava rezultata – srijeda, 26. rujna 2018., poslije 18 sati
6.

Žalba na postupak – četvrtak, 27. rujna 2018., od 12 do 14 sati
(Frankopanska 12)
7.

Odgovor na žalbu – petak, 28. rujna 2018., u 11 sati
(odgovor preuzeti osobno, Frankopanska 12)

iV. Rezultati, lista pristupnika koji su stekli pravo upisa
Procjenom pisma motivacije, portfolia i intervjua Povjerenstvo za razredbeni postupak radi listu pristupnika.
Pravo upisa stječu pristupnici koji zauzmu prvih 30 mjesta na rang listi, odnosno prva 2 mjesta na rang listi
za strane državljane. U prvu godinu diplomskog studija dizajna upisuje se ukupno 32 studenta (30 – hrvatski
državljani i 2 – strani državljani).
Upisi na diplomski studij dizajna vrše se po posebnom oglasu u studentskoj referadi, Kačićeva 26

V. D. Voditelj Studija dizajna
prof. Stipe Brčić
Zagreb, ožujak 2018.

