
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  

FILOZOFSKI FAKULTET U ZAGREBU 

Filozofski fakultet u Zagrebu raspisuje:  

N A T J E Č A J  

ZA UPIS NA POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ   

IZ KLINIČKE PSIHOLOGIJE 

ZA STJECANJE AKADEMSKOGA NAZIVA  

SVEUČILIŠNI SPECIJALIST/SVEUČILIŠNA SPECIJALISTICA KLINIČKE PSIHOLOGIJE 

u akademsku godinu 2022/2023.  

  

Poslijediplomski specijalistički studij iz kliničke psihologije organizira se u trajanju od 4 

semestra za osobe koje su završile odgovarajući sveučilišni dodiplomski studij iz područja 

društvenih znanosti (studij psihologije). Tijekom poslijediplomskog specijalističkog studija 

pristupnici stječu 120 ECTS bodova.  

 

Uvjeti i kriteriji upisa na studij: 

  

- završen sveučilišni dodiplomski studij prema obrazovnom programu važećem do ak. 

god. 2005/2006. (diplomirani psiholog/profesor psihologije), odnosno završen 

sveučilišni diplomski studij psihologije (magistar struke), 

- najmanje godinu dana staža u neposrednom radu s ljudima  

- mogućnost provođenja samostalnog rada u području psihološke djelatnosti prema 

propisima zemlje u kojoj kandidat radi (kandidati iz Hrvatske trebaju zadovoljiti 

uvjete propisane Zakonom o psihološkoj djelatnosti) 

 

Potrebna dokumentacija: 

  

1. pisana prijava na natječaj za upis na studij 

2. ovjerena preslika diplome 

3. životopis s opisom stručne aktivnosti s posebnim osvrtom na dosadašnja iskustva 

neposrednog rada s ljudima te dosadašnje stručne izobrazbe 

4. dvije obrazložene preporuke: jednu od sveučilišnog nastavnika psihologije  i drugu 

od psihologa s radnim iskustvom u području kliničke psihologije  

5. motivacijski esej (obrazloženje interesa za upis i pohađanje specijalističkog 

studija) 

6. dokaz o mogućnosti primjene kliničkog pristupa u svakodnevnom radu. Pristupnici 

koji su u radnom odnosu trebaju priložiti potvrdu o zaposlenosti na poslovima 

psihologa koji uključuju neposredan rad s ljudima. Pristupnici koji su nezaposleni 

trebaju priložiti obrazloženje o tome kako će provoditi klinički rad tijekom studija 

(potkrijepljeno pismenim izjavama čelnika ustanova, institucija ili drugih pravnih 

osoba kod kojih će student provoditi praktični rad)  

7. pristupnik mora biti ovlašteni psiholog prema Zakonu o psihološkoj djelatnosti 

(NN 18/22) 

8. preslika domovnice ili odgovarajućeg dokumenta za strance 

9. izjava o financiranju 

 

 

Uz poštivanje svih formalnih uvjeta, prednost pri upisu imat će pristupnici koji imaju više 

godina radnog staža u području kliničke psihologije.  

 



Odabir kandidata temeljit će se na pregledu podnesene dokumentacije, čime će se odabrati 

pristupnici koji ispunjavaju uvjete za studij. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se 

razmatrati.  

Povjerenstvo može zatražiti dodatne dokaze o stručnome radu. 

 

Broj mjesta: 25 

Školarina studija po semestru: 12.000,00 HRK (1.592,67 EUR) 

Školarina studija ne uključuje tiskanje diplome i promociju. 

Studij traje dvije godine (4 semestra) 

 

Prijave pristupnika s dokazima o zadovoljavanju uvjeta primaju se u Urudžbenom uredu, soba 

D-01, ili se šalju poštom na adresu Fakulteta. 

 

Natječaj je otvoren do 30.9.2022. 

 

 

Dodatne obavijesti mogu se dobiti putem e-maila: specklin@ffzg.hr  

 

mailto:specklin@ffzg.hr

