SVEUČILIŠTE U SPLITU
FILOZOFSKI FAKULTET
Split, 26. kolovoza 2022.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU DODATNE PROVJERE ZA UPIS NA
UČITELJSKI STUDIJ I STUDIJ RANOGA I PREDŠKOLSKOGA ODGOJA I
OBRAZOVANJA - JESENSKI ROK

Poštovani pristupnici,
dodatna provjera vještina i sposobnosti za upis na Učiteljski studij i studij Ranog i
predškolskog odgoja i obrazovanja u jesenskom roku održat će se u ponedjeljak 12. i utorak
13. rujna 2022. godine prema sljedećem rasporedu:

Datum

Učiteljski studij

Studij Ranoga i predškolskoga
odgoja i obrazovanja

12. rujna
ponedjeljak
9.00

12.00
13. rujna
utorak u 14.00

test iz hrvatskoga jezika

psihologijsko testiranje
testiranje sposobnosti i vještina

/

psihologijsko testiranje
testiranje sposobnosti i vještina

U ponedjeljak, 12. rujna u 9.00 provodi se ispit iz hrvatskog jezika za pristupnike za
upis na Učiteljski studij, a koji se sastoji od dvaju dijelova – pismenoga (35 minuta) i usmenoga.
Ispit iz hrvatskog jezika je eliminacijskog karaktera.
U ponedjeljak, 12. rujna u 12.00 održat će se psihologijsko testiranje za pristupnike za
upis na Učiteljski studij i studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Za pristupnike za
upis na studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja psihologijsko testiranje je
eliminacijskog karaktera i uvjet je za pristup testiranju sposobnosti i vještina.
U utorak, 13. rujna u 14.00 održat će se testiranje sposobnosti i vještina za pristupnike
za upis na Učiteljski studij i studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Napominjemo da pristupnici koji prođu eliminacijski dio dodatne provjere za upis,
obavezno moraju izaći na sve ostale dijelove dodatne provjere jer u protivnom neće ostvariti
pravo na upis.
Za pristup svim dijelovima provjere OBVEZNO PONIJETI IDENTIFIKACIJSKI
DOKUMENT (osobna iskaznica ili putovnica) jer bez toga neće biti moguće pristupiti dodatnoj
provjeri. Na ulazu u učionice u kojima će se održavati dodatna provjera pristupnici se moraju
evidentirati kod dežurnog nastavnika.
Literatura za testiranje znanja iz hrvatskog jezika nalazi se na poveznici literatura.
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 bit će prisutni nastavnici Odsjeka za učiteljski
studij i studij Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja kojima se možete obratiti za tehničku
podršku.
Rok žalbe na rezultate testiranja bit će objavljen uz privremene rang liste. Žalbu na
rezultate eliminacijskog ispita iz hrvatskog jezika, pristupnici mogu podnijeti putem
elektroničke pošte na adresu dodatnaprovjera@ffst.hr, u roku od 24 sata od objave rezultata.

Žalbu na konačne rezultate dodatne provjere pristupnici mogu podnijeti u pisanom
obliku putem službene pisarnice Fakulteta u roku 24 sata od objave rezultata. Žalba se podnosi
dekanu Filozofskog fakulteta u Splitu, a odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku 24 sata
nakon isteka roka za podnošenje žalbi.

Svi detalji o provedbi dodatne provjere definirani su Protokolom o provedbi dodatne
provjere znanja, vještina i sposobnosti za upis na 1. godinu integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog učiteljskog studija koji se nalazi na mrežnoj stranici Fakulteta u rubrici
Upisi.

Povjerenstvo za provedbu dodatne provjere

