
 
 

 
  

 

 
 

 

 

Sveučilište u Rijeci 
Filozofski fakultet u Rijeci 
 

tel. - +385 (0)51 265-600, +385 (0)51 265-602 
fax. - +385 (0)51 216-099 
e-adresa - dekanat@ffri.hr 
mrežne stranice - http://www.ffri.uniri.hr 

Odsjek za psihologiju 
Poslijediplomski sveučilišni  

(doktorski) studij iz psihologije 
tel. - +385 (0)51 265-752 
fax. - +385 (0)51 216-099 

e-adresa - doktorski.psihologija@ffri.hr 
mrežne stranice - http://www.ffri.uniri.hr 

U Rijeci, 14. srpnja 2014. 
 

SVEUČILIŠTE U RIJECI 
FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI 

 
Rang lista kandidata koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja za upis  

razlikovnog modula za stjecanje uvjeta za upis na  
poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz psihologije,  

Filozofskoga fakulteta u Rijeci 
(u ljetnom semestru akademske godine 2014./2015.) 

 
Red. br. Prezime i ime kandidata 

1.  Blajić Branimir 
2.  Ivanković Melita 
3.  Katinić Anita 
4.  Majstorović Dijana 
5.  Mofardin Ana 
6.  Stegić Coglievina Dolores 

 
Ostali kandidati prijavljeni na natječaj ne udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja (prosjek ocjena sa sveučilišne dodiplomske ili 
diplomske razine 3,5 i više) za upis razlikovnog modula i ne nalaze se na ovom popisu. 
Razgovor s kandidatima na kojem će se provjeravati interes i motivacija za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij iz 
psihologije održat će se u četvrtak, 17. srpnja 2014. godine prema sljedećem rasporedu: 

Red. br. Prezime i ime kandidata Vrijeme Mjesto 
1. Blajić Branimir 

od 15.00 do 16.00 h Odsjek za psihologiju, 
dvorana 348 (3. kat) 

2. Ivanković Melita 
3. Katinić Anita 
4. Majstorović Dijana 

od 16.00 do 17.00 h 5. Mofardin Ana 
6. Stegić Coglievina Dolores  

 

KANDIDATI KOJI SE ODLUČE NA UPIS RAZLIKOVNOG MODULA  

Upis mogu ostvariti u četvrtak, 17. srpnja 2014. godine u Studentskoj službi fakulteta (soba 220/221; 2. kat). 
Prilikom upisa potrebno je priložiti: 
 dvije fotografije formata 4x6 cm, 
 potvrdu o uplaćenoj školarini u iznosu od 7.500,00 kn (za uplatu u cijelosti) ili u iznosu od 3.750,00 kn (za uplatu u dva 

istovjetna obroka), 
 potvrdu o uplaćenim troškovima upisa u iznosu od 330,00 kn. Podaci za uplatu: 

Primatelj: Filozofski fakultet u Rijeci 
Adresa: 51000 Rijeka, Sveučilišna avenija 4 
IBAN: HR9123600001101536455  
Model: 00 
Poziv na broj: OIB – 66151334 
S naznakom: "Upisnina za razlikovni modul – psihologija" 
 

Povjerenstvo za upis razlikovnog modula 


