
Sveučilište u Rijeci  

raspisuje  

N A T J E Č A J 

za upis studenata na poslijediplomski specijalistički studij Kriminalističko istraživanje  

za stjecanje akademskog naziva: sveučilišni specijalist kriminalističkog istraživanja (univ. spec. crim.) 

u akademskoj godini 2016./2017. 

 

PRAVO PRIJAVE ZA UPIS imaju pristupnici sa završenim odgovarajućim dodiplomskim ili diplomskim 
studijem s ostvarenih najmanje 300 ECTS bodova ili usporedivim studijem u inozemstvu (što se utvrđuje 
u postupku akademskog priznavanja inozemne kvalifikacije). 

Predviđene su tri skupine pristupnika i za njih posebni uvjeti upisa: 

1. diplomirani pravnici odnosno magistri prava, diplomirani kriminalisti i stručni specijalisti 
kriminalistike upisuju se bez posebnih uvjeta. Ako ima više pristupnika od broja predviđenog za 
upis, poredak se utvrđuje uvažavajući: a) ocjene iz kaznenopravnih predmeta, kriminalistike i 
psihologije na dodiplomskom studiju, b) polaganje posebnog (prije svega pravosudnog) ispita, 
c) radno iskustvo u djelatnosti prevencije i istraživanja kaznenih djela i d) stručni boravak u 
inozemstvu. 

2. pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem ekonomije, politologije, 
sociologije, psihologije, povijesti, etnologije, edukacijsko-rehabilitacijski, prometnim ili drugim 
studijem s najmanje dva pravna predmeta položena tijekom studija. Ovi pristupnici prije 
polaganja ispita na Studiju moraju položiti dva ispita, i to:  

  Opći dio kaznenog materijalnog prava,  
  Kazneno postupovno pravo. 

3. pristupnici sa završenim dodiplomskim ili diplomskim studijem koji nisu obuhvaćeni točkom 1. i 
2. ovog Natječaja moraju prije polaganja ispita na Studiju položiti tri ispita, i to:  

  Ustav Republike Hrvatske i ljudska prava,  
  Opći dio kaznenog materijalnog prava,  
  Kazneno postupovno pravo. 

Ako ima više pristupnika od broja predviđenog za upis, pristupnici iz točaka 2. i 3. ovog Natječaja koji 
imaju radno iskustvo u djelatnostima prevencije i istraživanja kaznenih djela imat će prednost pri upisu. 

Vijeće odlučuje o ispunjenju uvjeta radnog iskustva u djelatnostima iz područja prevencije i istraživanja 
kaznenih djela te polaganju razlikovnih ispita. Pravila i cijenu polaganja ispita koji su uvjeti za upis 
utvrđuje Vijeće Studija posebnom odlukom. 

OSTALI UVJETI uključuju poznavanje stranog jezika do razine mogućnosti praćenja predavanja, stručne 
literature i osnovne stručne komunikacije, što se, prema potrebi, provjerava na način koji utvrđuje Vijeće 
Studija. 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA: 
- ispunjen obrazac za prijavu (obrazac dostupan na http://www.crimi.uniri.hr/hr/) 
- ovjerena preslika diplome / rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije 
- dopunska isprava o studiju ili ispis predmeta i ocjena postignutih tijekom studija 
- potvrda o zaposlenju (ako je primjenjivo) 
- dokaz o ukupnom radnom iskustvu na poslovima u djelatnosti prevencije i istraživanja 

kaznenih djela (ako je primjenjivo). 

BROJ UPISNIH MJESTA: 30. 



POČETAK I MJESTO IZVOĐENJA NASTAVE: ljetni semestar ak. god. 2016./2017., u pravilu subotom; 
prostorija S-031 u zgradi sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 2. Pojedini 
oblici nastave mogu se izvoditi izvan Sveučilišta. Ako najmanje polovina upisanih studenata ima 
prebivalište izvan Primorsko-goranske županije, moguća je organizacija nastave audio-video 
konferencijom u Zagrebu, o čemu će studenti biti obaviješteni prije početka nastave. 

TRAJANJE STUDIJA, VISINA ŠKOLARINE I CIJENA RAZLIKOVNIH ISPITA: Studij traje tri semestra. Ukupni 
iznos školarine iznosi 21.000,00 kn; školarina za prva dva semestra iznosi 7.500,00, a za treći 6.000,00 
kuna. Za upis u prvi semestar nije predviđeno obročno plaćanje. 

Troškovi razlikovnih ispita iznose 200,00 kn po ispitu. 

Uplate se vrše na račun Sveučilišta u Rijeci: IBAN: HR8023600001101322186, poziv na broj: OIB 
studenta, opis plaćanja: ime i prezime studenta – školarina za I. semestar PDS KRIMI / plaćanje ispita 
(navesti kojih). Potvrdu o plaćanju školarine / ispita potrebno je priložiti pri upisu na Studij. 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA: 21. studenoga 2016. 

Prijave se podnose poštom (preporučeno) ili osobno na adresu: 
Sveučilište u Rijeci 
Centar za studije 
zgrada Građevinskog fakulteta 
Radmile Matejčić 3 
HR 51000 Rijeka 

uz naznaku: „PDS Kriminalističko istraživanje“ 

Kontakt osoba: 
Ana Tomaško Obradović 
++385 51 584 850 
ana.tomasko@uniri.hr 
 
Sveučilište pridržava pravo poništenja Natječaja u slučaju broja kandidata manjeg od 15 (kandidatima 
se smatraju pristupnici čije prijave ispunjavaju uvjete iz Natječaja) ili drugih obrazloženih razloga. 
 


