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OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DODATNE PROVJERE ZA UPIS NA
UČITELJSKI STUDIJ I
STUDIJ RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
Poštovani pristupnici,
dodatna provjera vještina i sposobnosti za upis na Učiteljski studij i studij Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja održat će se u srijedu, 3. srpnja 2019. i četvrtak, 4. srpnja
2019. s početkom u 9 sati.
U srijedu, 3. srpnja 2019. psihologijsko testiranje će se zbog velikog broja pristupnika
održati u dva dijela. Prva grupa će početi u 9 sati, a druga u 11 sati. Raspored pristupnika po
grupama (tko piše u 9, a tko u 11 sati) bit će objavljen u ponedjeljak, 1. srpnja 2019. u toku dana.
Molimo pristupnike da dođu barem 20 minuta prije predviđenog termina za pisanje.
Raspored pristupnika za četvrtak, 4. srpnja 2019. bit će objavljen nakon objave rezultata
eliminacijskog psihologijskog testiranja koje se održava u srijedu. Napominjemo da su
pristupnici, ako prođu psihologijsko testiranje, obvezni izaći na ostale dijelove dodatne provjere
jer u protivnom neće ostvariti pravo na upis.
Za pristup provjeri OBVEZNO PONIJETI IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENT (osobna
iskaznica ili putovnica) jer bez toga neće biti moguće pristupiti dodatnoj provjeri.
Na ulazu u dvoranu u kojoj će se održavati dodatna provjera pristupnici se moraju evidentirati kod
dežurnog nastavnika.
Psihologijsko testiranje provodi se standardiziranim testovima za koje nema prethodne
pripreme, a koji se odnose na kognitivne sposobnosti i opću informiranost.
Za likovno testiranje pristupnici su OBVEZNI donijeti kemijsku olovku, B-olovku za
crtanje (debljine od 3-7), gumicu i dva lista iz likovne mape za VIII. razred osnovne škole.
Za provjeru motoričkih sposobnosti treba donijeti uobičajenu opremu za tjelesni (hlače,
majica i sportske papuče ili tenisice za gimnastičku dvoranu).
Za vrijeme provedbe dodatne provjere uz pristupnike će biti prisutan veći broj nastavnika
s Odsjeka za učiteljski studij i Odsjeka za rani i predškolski odgoj i obrazovanje koji će im pružiti
tehničku podršku ako bude potrebna.
Vrijeme za moguće žalbe na rezultate testiranja bit će objavljeno uz privremene rang liste.
Svi detalji o provedbi dodatne provjere definirani su Protokolom o provedbi dodatne
provjere vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu sveučilišnog integriranog preddiplomskog i
diplomskog Učiteljskog studija i Protokolom o provedbi dodatne provjere vještina i sposobnosti
za upis na 1. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Rani i predškolski odgoj i obrazovanje,
koji se nalaze na mrežnoj stranici Fakulteta u rubrici Upisi.

Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere

