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PRAVILNIK O POSTUPKU PROVJERE 

POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI 

SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI ODJEL 

ZA MEDIJSKI DIZAJN 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Sveučilišni preddiplomski odjel Medijski dizajn Sveučilišta Sjever može upisati osoba koja je: 

• uspješno prošla postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti te položila 
obvezne ispite državne mature minimalno B razine (pristupnici u sustavu države mature), 
odnosno 

• uspješno prošla postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti te na temelju 
općeg uspjeha u srednjoj školi (pristupnici stariji od 25 godina, koji nisu imali mogućnost 
polaganja državne mature). 

Provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti mogu pristupiti osobe koje su završile 
četverogodišnju srednju školu. 

Članak 2. 

Prijave za pristup postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti vrše se na Sveučilištu 
Sjever. 

Pristupnici popunjavaju obrazac prijave za provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti, uz kojeg 
obvezno prilažu mapu radova. Mapa i radovi se ne potpisuju, već se šifriraju prilikom prijave u 
referadi. 

Prijave bez traženih priloga povjerenstvo neće razmatrati. 

Mapa radova treba sadržavati životopis, pismo motivacije i radove pristupnika. Mapa mora sadržavati 
10 do 20 originalnih radova. 

Veličina mape mora biti od A-3 do B-2, tj. približno od 42x29 cm do 70x50 cm. 

Članak 3. 

Postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti provodi se nakon objavljivanja Natječaja za 
upis u prvu godinu preddiplomskog sveučilišnog odjela Medijski dizajn, koji je slijedom zakonskog 
postupka, objavljen u sredstvima javnog informiranja. 

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem Nacionalnog 
informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU)- za studente u sustavu državne mature. 

Broj mogućih upisnih mjesta (kvota) objavljuje se u Natječaju za upis studenata u prvu godinu 
sveučilišnog preddiplomskog studija Medijski dizajn. 



Rang liste prijavljenih kandidata za upis sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja. 

I. Pristupnici u sustavu državne mature 

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi (10%) 

b) Na temelju položenih obveznih ispita državne mature, minimalno B razina (10%) 

c) Na temelju postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti  (80%) 

II. Pristupnici izvan sustava državne mature 

a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi (20%) 

b) Na temelju postupka provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (80%) 

Članak 4. 

Vijeće odjela imenuje članove i predsjednika Povjerenstva za provjeru posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti (Povjerenstvo za provjeru sposobnosti). Povjerenstvo za provjeru sposobnosti 
sastavljeno je od pet članova. 

Povjerenstvo organizira i provodi postupak provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti. 
Povjerenstvo je odgovorno za regularnost provedbe svih dijelova postupka provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti, prati rad pristupnika, ocjenjuje pristupnike i utvrđuje rang-listu prema 
stečenim bodovima. 

Predsjednik rukovodi postupkom provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti i o rezultatima 
podnosi izvještaj  Vijeću odjela. 

Tijekom postupka članovi povjerenstva ne smiju javno komentirati i objavljivati osobne opservacije o 
kandidatima, niti smiju davati informacije o uspjehu kandidata tijekom provjere posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti. 

Članak 5. 

Sveučilišni preddiplomski odjel Medijski dizajn može upisati osoba koja je na  postupku provjere 
posebnih znanja, vještina i sposobnosti zadovoljila u vrijednosti 50% ili više (eliminatorni prag - 50%). 

U Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU) za sve pristupnike koji nisu prešli 
eliminatorni prag (50%) ili nisu pristupili postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
unosi se rezultat od 0 bodova. 

Članak 6. 

I. Pristupnici u sustavu državne mature 

Pristupnik s ostvarenih 50% ili više na postupku provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, 
uvećano za postotak vrednovanja uspjeha u srednjoj školi (10%) i položenih obveznih ispita državne 
mature, minimalno B razine (10%) stječe pravo na upis na sveučilišni preddiplomski odjel Medijski 
dizajn. 

II. Pristupnici izvan sustava državne mature 

Pristupnik s ostvarenih minimalno 50% ili više na postupku provjere posebnih znanja, vještina i 
sposobnosti uvećano za postotak vrednovanja uspjeha u srednjoj školi (20%) stječe pravo na upis na 
sveučilišni preddiplomski odjel Medijski dizajn. 



Članak 7. 

Upisu pristupaju pristupnici osobno. 

I. Pristupnici u sustavu državne mature 

Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima (iznad praga) prema redoslijedu na rang 
listi do popunjavanja upisne kvote, koji putem sustava NISpVU potvrde namjeru upisa. 

II. Pristupnici izvan sustava državne mature 

Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima (iznad praga) prema redoslijedu na rang 
listi objavljenoj na web stranici i oglasnoj ploči Sveučilišta do popunjavanja upisne kvote. 

 

POSEBNE ODREDBE 

Članak 8. 

Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti sastoji se od dva dijela, i to: 

Prvi dio: 

Pregled mape radova (500 bodova): 

Mapa (veličine od A-3 do B-2, tj. približno od 42x29 cm do 70x50 cm) mora sadržavati: 

1. životopis 

2. pismo motivacije 

3. radove (crteži, skice, slike, (bilo kao originalni rad ili kao potvrda drugih ideja koje dokumentiraju 
konceptualni pristup, interes za sintetičke medije ili multimediju), animacija, video rad, zvučni rad, 
fotografija itd.) 

Tehnički parametri:  

- filmove/animacije treba montirati u HDV720p25 (16:9 progressive-scan 720p HD video at 25 
frames per second, 48kHz audio) 

- filmove/animacije treba eksportirati u formatu H.264. ili Quicktime/H.264. 

Drugi dio: 

Intervju (300 bodova). 

Članak 9. 

Pregled i ocjena mape je eliminacijski dio i boduje se. 

Mapa maksimalno donosi 500 bodova. Svaki član povjerenstva može dodijeliti mapi maksimalno 100 
bodova. 

Kandidat koji stječe pravo na drugi dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti (intervju) 
mora sakupiti minimalno 250 bodova iz mape. 

 



Članak 10. 

Rezultati provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti iskazuju se bodovima. 

Ukupni zbroj bodova elemenata ocjenjivanja kandidata iz prvog i drugog dijela postupka provjere 
posebnih znanja, vještina i sposobnosti maksimalno može iznositi 800. 

Sveučilišni preddiplomski odjel Medijski dizajn može upisati osoba koja je na  postupku provjere 
posebnih znanja, vještina i sposobnosti iz prvog i drugog dijela zadovoljila u vrijednosti od minimalno 
50% (400 bodova). 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 11. 

Ovaj Pravilnik donosi Senat Sveučilišta. 

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na istovjetan način na koji je donesen Pravilnik. 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči. 

 

Klasa: 602-04/13-02/31 
Ur.broj: 2137-0336-14-01-2 

Prof.dr.sc. Marin Milković 
Rektor 

 

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči Sveučilišta dana 02. travnja 2014. godine te stupa na 
snagu 09. travnja 2014. godine. 

 

 


