
REPUBLIKA HRVATSKA 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU                                       
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
ZAGREB, Ilica 85 
KLASA: 602-03/22-07/01 
URBROJ: 251-77-01/7-22-18 
U Zagrebu, 20. lipanj 2022. 

 

RASPORED PROVJERE POSEBNIH ZNANJA, VJEŠTINA I SPOSOBNOSTI ZA UPIS U I. GODINU 

INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA 

KONZERVIRANJE I RESTAURIRANJE UMJETNINA; SMJEROVI: SLIKARSTVO, KIPARSTVO 

 AKAD. GOD. 2022./2023.  – Zamenhofova 14 

Prvi dio:  

Pregled mapa održat će se u PONEDJELJAK, 27. i UTORAK, 28. lipnja 2022. (samo za članove 

povjerenstva). 

Rezultati prvog dijela provjere bit će objavljeni u SRIJEDU, 29. lipnja 2022. od 14:00 sati na oglasnim 

pločama i web stranici ALU. 

Drugi dio:  

Drugom dijelu provjere pristupaju samo pristupnici koji su zadovoljili i prošli pregled mape. 

Drugi dio, test iz Povijesti umjetnosti, test iz Fizike, Kemije i Biologije će se održati u PETAK, 1. 

srpnja 2022. u 9:30 sati na ALU, Zamenhofova 14. 

- TEST iz Povijesti umjetnosti (1 sat)       9:30 - 10:30 
- TEST iz Fizike, Kemije, Biologije (1,5 sat)                  11:00 - 12:30 

Pristupnici trebaju donijeti računar i kemijsku olovku. 

Objava rezultata drugog dijela provjere je u PETAK, 1. srpnja 2022.  od 15:00 sati na oglasnim 

pločama i web stranici ALU. 

Treći dio: 

Trećem dijelu provjere pristupaju samo pristupnici koji su zadovoljili i prošli test iz Povijesti 

umjetnosti i test iz Fizike, Kemije i Biologije. 

PONEDJELJAK, 4. srpanj 2022.  

- Pristupnici su dužni ponijeti olovku za crtanje, gumicu,  tempere i pribor za slikanje. Za smjer 
kiparstvo dodatno donijeti alat za modeliranje. 

-  
- KOPIRANJE                           9:00-12:00 
Smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku u tehnici tempere (3 sata) 
Smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku (3 sata) 

       

- TEST BOJA (3 sata)       14:00 - 17:00 

 

 



UTORAK, 5. srpanj 2022.          

- KOPIRANJE          9:00 - 12:00 
Smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku u tehnici tempere (3 sata) 

Smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku (3 sata)    

- CRTANJE olovkom prema gipsanom predlošku (3 sata)  14:00 - 17:00 
                  

SRIJEDA, 6. srpanj 2022.  

- KOPIRANJE           9:00 - 12:00 
Smjer Slikarstvo: izrada kopije prema predlošku u tehnici tempere (3 sata) 

Smjer Kiparstvo: modeliranje glave prema gipsanom predlošku (3 sata)      

  

- RAZGOVOR S PRISTUPNICIMA (otprilike 10 minuta)           od 13:00 – 
 
NAPOMENE: 

- Akademija osigurava glinu, odgovarajući papir za crtanje, slikanje i test boja, te crtaću dasku 
- Na teoretski i praktični dio razredbenog postupka pristupnici su dužni donijeti osobnu 

iskaznicu. 

 

Rezultati provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti bit će potvrđeni na sjednici Akademijskog 

vijeća 8. srpnja 2022. 

Konačni rezultati biti će objavljeni u sustavu NISpVU (www.postani-student.hr). 

 


