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REPUBLIKA HRVATSKA 

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 

ZAGREB, Ilica 85 

 

KLASA: 003-05/20-01/01 

URBROJ: 251-77-01/7-20-169 

 

Zagreb, 24. travanj 2020. 

 

Temeljem članka 13. Statuta Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, 

Akademijsko vijeće na 8. sjednici u akad. god. 2019./2020. održanoj 24. travnja 2020. godine, 

donosi  

 

O D L U K U  
o izmjeni i dopuni Kalendarija za akad. god. 2019./2020., 

te utvrđuje pročišćeni tekst Kalendarija za akad. god. 2019./2020. 

 

LISTOPAD: 

1. Nastava u zimskom semestru u akademskoj godini 2019./2020. započinje kako slijedi: 

- za preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije u utorak, 1. listopada 

2019. 

- za diplomske studije počinje u ponedjeljak, 7. listopada 2019. 

2. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 11. listopada 2019. 

3. Tematska sjednica Akademijskog vijeća o sustavu osiguravanja kvalitete: „Evaluacija 

nastave i završne izložbe za akad.god. 2019./2020.“ održat će se u petak, 25. listopada 

2019. 

STUDENI: 

4. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 22. studenog 2019. 

PROSINAC: 

5. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 13. prosinca 2019. 

6. Svečana dodjela svjedodžbi prvostupnicima ALU akad. god. 2018./2019. održat će se u 

četvrtak, 19. prosinca 2019. na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. 

Svečana dodjela diploma studentima koji su u akad. god. 2018./2019. završili jedan od 

diplomskih, ili integrirani preddiplomski i diplomski studij ALU održat će se u srijedu, 18. 

prosinca 2019. 
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SIJEČANJ: 

7. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 17. siječnja 2020. 

8. Nastava zimskog semestra akad. god. 2019./2020. za preddiplomske i integrirane 

preddiplomske i diplomske studije završava u petak, 24. siječnja 2020. 

VELJAČA: 

9. Nastava zimskog semestra akad. god. 2019./2020. za diplomske studije završava u petak, 31. 

siječnja 2020. 

10. Zimski redoviti ispitni rok za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i 

diplomske studije traje od ponedjeljka, 3. veljače, do ponedjeljka, 24. veljače 2020. 

11. Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se  u srijedu, 19. 

veljače 2020., uz pregled diplomskih (likovnih) radova. 

12. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 21. veljače 2020. 

13. Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, diplomske i integrirane preddiplomske i 

diplomske studije u akad. god. 2019./2020. počinje u srijedu, 26. veljače 2020. godine. 

OŽUJAK: 

14. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 20. ožujka 2020. 

TRAVANJ: 

15. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 24. travnja 2020. 

SVIBANJ: 

16. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u petak, 22. svibnja 2020. 

Red predavanja i izvedbeni plan nastave donose se na sjednici akademijskog vijeća u svibnju. 

17. Kalendar ispitnih rokova za sve predmete svih studijskih programa – objavljuje se na 

oglasnim pločama na svim lokacijama i mrežnim stranicama Akademije najkasnije do 10. 

svibnja, za tekuću akademsku godinu. 

LIPANJ: 

18. Nastava ljetnog semestra za preddiplomske, integrirane preddiplomske i diplomske, te 

diplomske studije u akad. god. 2019./2020. završava u ponedjeljak, 8. lipnja 2020.  
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19. Završna izložba za akademsku god. 2019./2020. održat će se kako slijedi: 

- Postav završne izložbe je sastavni dio nastave koji traje od ponedjeljka, 1. do petka, 5. 

lipnja 2020. 

- Otvorenje završne izložbe održat će se u ponedjeljak, 8. lipnja 2020.  

- Zatvaranje završne izložbe studenata ALU održat će se u petak, 19. lipnja 2020. 

20. Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju, održat će se u petak, 3. 

srpnja 2020. 

21. Dan Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu obilježit će se u ponedjeljak, 8. 

lipnja 2020.  

22. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u ponedjeljak, 8. lipnja 2020.  

23. Ljetni ispitni predrok traje od ponedjeljka 25. svibnja do srijede, 3. lipnja 2020.  

Ljetni redoviti ispitni rok za preddiplomske, diplomske, te integrirane preddiplomske i 

diplomske studije traje od ponedjeljka, 15. lipnja do petka 10. srpnja 2020. 

24. Ljetni razredbeni postupak za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i integriranog 

preddiplomskog i diplomskog studija za akad. god. 2020./2021. održat će se prema 

propozicijama natječaja: 

- Prijave u NISpVU sustav do nedjelje, 14. lipnja 2020. 

- Prijave za provjeru posebnih znanja vještina i sposobnosti će se zaprimati od 

ponedjeljka, 15. do petka 19. lipnja 2020. 

- Prvi, drugi i treći dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se provesti od 

srijede, 24. lipnja do četvrtka 9. srpnja 2020. 

- Potvrda rezultata provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se donijeti na 

sjednici Akademijskog vijeća u četvrtak, 9. srpnja 2020. 

- Rezultati provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se putem NISpVU 

sustava u četvrtak, 9. srpnja 2020. po završetku sjednice Akademijskog vijeća. 

- Upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 

za akad. god. 2019./2020. vršit će se od srijede, 22. do petka 24. srpnja 2020.  

SRPANJ: 

25. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u četvrtak, 9. srpnja 2020.  

Kalendarij za slijedeću akademsku godinu donosi se na sjednici akademijskog vijeća u srpnju. 
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KOLOVOZ: 

26. Jesenski redoviti ispitni rok traje od srijede 26. kolovoza do srijede, 23. rujna 2020.  

RUJAN: 

27. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u utorak, 8. rujna 2020.  

28. Ovjera akad. god. 2019./2020. i upis studenata u više godine studija vršit će se od utorka 1. 

rujna do petka, 25. rujna 2020. godine. 

29. Jesenski razredbeni postupak za upis studenata u prvu godinu preddiplomskih i integriranog 

preddiplomskog i diplomskog studija za akad. god. 2020./2021. održat će se prema 

propozicijama natječaja: 

- Prijave u NISpVU sustav do nedjelje, 23. kolovoza 2020. 

- Prijave za provjeru posebnih znanja vještina i sposobnosti će se zaprimati od 

ponedjeljka, 24., do petka, 28. kolovoza 2020.  

- Prvi, drugi i treći dio provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se provesti od 

srijede, 2. do utorka, 8. rujna 2020. 

- Potvrda rezultata provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se donijeti na 

sjednici Akademijskog vijeća u utorak, 8. rujna 2020. 

- Rezultati provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti objavit će se putem NISpVU 

sustava u utorak, 8. rujna 2020. po završetku sjednice Akademijskog vijeća. 

- Upisi u prvu godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija 

za akad. god. 2019./2020. vršit će se u petak, 18. rujna 2020.  

30. Raspored sati obaveznih i izbornih predmeta za sve studijske programe - objavljuje se na 

oglasnim pločama na svim lokacijama i mrežnim stranicama Akademije najkasnije do 15. rujna, 

za iduću akademsku godinu. 

31. Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu diplomskih studija u akad. god. 

2020./2021. održat će se prema propozicijama natječaja: 

- Prijave za pristup razredbenom postupku primat će se u ponedjeljak 14., utorak 15. i 

srijedu, 16. rujna 2020. 

- Razredbeni postupak održat će se u ponedjeljak, 21. i utorak 22. rujna 2020. 

- Sjednica akademijskog vijeća za potvrdu rezultata razredbenog postupka održat će se u 

ponedjeljak, 28. rujna 2020. 

- Upisi u diplomske studije održat će se od utorka, 29. rujna do petka, 2. listopada 2020. 
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32. Diplomski ispiti za studente koji su izvršili sve obveze u studiju održat će se  u srijedu, 23. 

i četvrtak, 24. rujna 2020. 

33. Sjednica Akademijskog vijeća održat će se u ponedjeljak, 28. rujna 2020.  

             

DEKAN: 

 

izv. prof. art. Tomislav Buntak 

 

 
 

Dostaviti: 

- pročelnici odsjeka  

- prodekanica za nastavu 

- koordinator za nastavu 

- studentska referada 

- web stranica ALU 

- oglasne ploče ALU 

- pismohrana 


