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STUDIJ POLITEHNIKE  

SVEUČILIŠTA U RIJECI 

provodi 

PRIJAVE za upis na program cjeloživotnog učenja tj. program  

razlikovne edukacije u postupku stjecanja akademskog naziva:  

„Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na 

diplomski sveučilišni studij politehnike i informatike (izvanredni studij)“ 

 

U vjeti upisa: 
 

Program za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na 

diplomski sveučilišni studij politehnike i informatike“ m ogu upisati: 

pristupnici koji su završili sveučilišni dvogodišnji ili preddiplomski stručni studij ovih struka: 

 nastavnici tehničkog odgoja, 

 nastavnici praktične nastave metalske i elektrotehničke struke, 

 inženjeri strojarstva, brodogradnje, brodostrojarstva, elektrotehnike, raditeljstva, 

cestovnog prometa i drugih srodnih tehničkih struka 

 

T rajanje: 
 

Program traje dva semestra kroz konzultativnu nastavu. 

Školarina iznosi 3.500,00 kn koju je potrebno uplatiti u cjelokupnom iznosu, te upisnina iznosi 

300,00 kn. 

Program je potrebno završiti u roku od godine dana od upisa na Program te je moguć upis na 

diplomski sveučilišni studij Politehnika i informatika (izvanredni studij) u sljedećoj akademskoj 

godini uz obvezu polaganja razlikovnih ispita. 

Nakon završetka programa izdaje se potvrda temeljem koje se omogućuje prijava na natječaj 

za upis na odgovarajući diplomski sveučilišni studij. 

U pisna dokumentacija: 

Uz ispunjenu prijavnicu obavezno treba priložiti izvornik ili presliku diplome/svjedodžbe o 

završenom odgovarajućem stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju te ispravu s 

popisom upisanih i položenih predmeta. 



Studij politehnike  
Sveučilišta u Rijeci 
Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka 
Telefon: 051 / 265-723 

 

Prijave za upis primaju se poštom na adresu:  

Studij politehnike Sveučilišta u Rijeci 

(za program cjeloživotnog učenja)  

Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka 

 
Prijave za upis razlikovnog programa traju do 21. rujna 2020. Objava rang liste biti će 24. rujna 
2020., a upisi će biti 25. rujna 2020. godine putem elektroničke pošte.1 
 
 
Pojam odgovarajućeg srodnog studija ovlašteno je tumačiti Povjerenstvo za upis. 

 

Prilikom upisa obavezno se prilaže preslika identifikacijske isprave, jedna fotografija 

(4cmx6cm) te dokaz o uplaćenoj školarini. 

 
Uplata školarine i upisnine vrši se na račun Studija Politehnike: 
Primatelj: Sveučilište u Rijeci 
Opis plaćanja: Školarina / Upisnina za program cjeloživotnog učenja 

IBAN: HR8023600001101322186 

Model plaćanja: 00 
Poziv na broj: OIB polaznika – školarina / upisnina 

 
 

Povjerenstvo za upis ovlašteno je odlučivati o svim drugim pitanjima prilikom upisa. 
 
Dodatne informacije mogu se pronaći na: 
  
www.poli.uniri.hr ; na tel: 051 584 857 ili putem e-maila: politehnika@uniri.hr . 

 

                                                
1 U slučaju eventualnog pogoršanja COVID-19 epidemiološke situacije u Republici Hrvatskoj i sukladno uputama 
Nacionalnog stožera civilne zaštite, način upisa podložan je promjenama. Eventualne promjene i dodatne 
informacije biti će objavljene na web stranici. 

http://www.poli.uniri.hr/
mailto:politehnika@uniri.hr

