
 
 

 

Visoka škola Ivanić-Grad, Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad, OIB:80175889349, 

IBAN: HR0424840081135069251, tel: 01/2016841, www.vsig.hr, info@vsig.hr 

KLASA: 003-08/19-01/09 

URBROJ: 238/10-169-19-25 

U Ivanić – Gradu, 25. listopada 2019. godine 

 

Na temelju čl. 27. st. 2. Statuta Visoke škole Ivanić – Grad i čl. 42. st. 1. Statuta Visoke škole 

Ivanić – Grad, te na temelju Prijedloga Odluke o uvjetima upisa na Visoku školu Ivanić – 

Grad Privremenog dekana (KLASA: 003-05/19-03/15, UR.BROJ 238/10-169-19-1) od dana 

25. listopada 2019., Privremeno stručno vijeće VŠIG  na svojoj 15. sjednici održanoj 29. 

listopada 2019. godine donosi sljedeću  

ODLUKU 

o uvjetima upisa na VŠIG u ak. godinu 2020. /2021. 

 

Članak I. 

1) Kandidati za upis na VŠIG koji nisu polagali državnu maturu, odnosno koji su završili 

srednjoškolsko obrazovanje do 2010. godine upisuju se na studij putem razredbenog postupka 

koji obuhvaća elemente iz čl. III ove Odluke. 

2) Kandidati za upis koji su polagali državnu maturu upisuju se putem NISpVU sustava. 

 

Članak II. 

1) Uvjeti za sve kandidate za upis na stručni studij fizioterapije na VŠIG jesu: 

a)  završena četverogodišnja srednja škola  

b) liječnička potvrda o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za studij od liječnika opće 

prakse  

2) Uvjeti za upis za kandidate  koji su polagali državu maturu: 

 a) položena B razina  državne mature  

 

Članak III. 

1) Kriteriji po kojima se raspoređuju studenti koji nisu polagali državnu maturu, odnosno koji 

su završili srednjoškolsko obrazovanje do 2010. godine jesu: 

 a) ukupni uspjeh s mature (ocjena s mature) – 40%. 

 b) hrvatski jezik – 30%  

 c) matematika – 20% 

 d) strani jezik – 10%  

2) Prosjeci ocjena uzimaju se kao cijeli brojevi prilikom prve provjere ispunjavanja uvjeta. 
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3) Ukoliko se dogodi da dva ili više kandidata imaju jednak prosjek ocjena, prilikom druge 

ocjene uvjeta uzimaju se decimalni brojevi (dvije decimale) na način da se vrednuje opći 

uspjeh završnih svjedodžbi (prvi korak), a ukoliko bi i dalje postojala dva ili više kandidata s 

istim prosjekom ocjena na dvije decimale onda i prosjek ocjena na dvije decimale iz 

hrvatskog jezika, matematike i stranog jezika.  

 

Članak IV. 

1) Kriteriji po kojima se raspoređuju kandidati koji su polagali državnu maturu jesu: 

 a) ocjene iz srednje škole (prosjek svih ocjena)  - 40% 

 b) hrvatski jezik B razina – 30% 

 c) matematika B razina  - 20% 

 d) strani jezik  - 10% 

Članak V. 

1)  Cijena studija određena je odgovarajućom Odlukom Privremenog upravnog vijeća VŠIG. 

2) Kvote za osobe iz čl. I. ove Odluke raspoređene su sukladno mišljenju Privremenog 

stručnog vijeća i shodno tome definiranjem teksta natječaja za upis.  

 

Članak VI. 

1) Sva pitanja koja nisu riješena ovom Odlukom i svi relevantni rokovi za upis bit će 

definirani tekstom natječaja koji donosi dekan na temelju Statuta VŠIG, ove Odluke i Odluke 

o upisnim kvotama koju je za akademsku godinu 2020./2021. donijelo Privremeno stručno 

vijeće.  

 

Predsjednik privremenog stručnog vijeća 

                                                                                   doc. dr. sc. Mile Marinčić, v. pred 

 

 

Dostaviti: 

1. Privremenom stručnom vijeću,  

2. Studentska služba,  

3. Oglasna ploča i Internet stranica VŠIG,  

4. Pismohrana, ovdje. 

 

 


