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UPISI NA TEČAJ KINESKOG JEZIKA U KONFUCIJEVOM INSTITUTU SVEUČILIŠTA U 

ZAGREBU U LJETNOM SEMESTRU AKADEMSKE GODINE 2020./2021. 

 

Poštovani, 

u nastavku možete pronaći informacije vezane uz upis na tečaj kineskog jezika u Konfucijevom 

institutu Sveučilišta u Zagrebu. Napominjemo kako u ovom semestru upisujemo između 30 i 60 

polaznika, ovisno o prostornim i tehničkim kapacitetima Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu 

koji će biti poznati po završetku tekućeg semestra. 

 

POSTUPAK 

1. PRIJAVA NA MOTIVACIJSKI ISPIT 

Postupak upisa na početni tečaj kineskog jezika u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, u 

ljetnom semestru akademske godine 2020./2021. započinje prijavom zainteresiranih na motivacijski 

ispit, čije polaganje je preduvjet za upis. Prijave za motivacijski ispit vrše se isključivo elektroničkim 

putem, slanjem e-maila na adresu upisi@unizg.hr, s početkom u SRIJEDU, 27. siječnja 2021. u 

10:00 sati i završetkom u nedjelju, 7. veljače 2021. u 22:00 sata, pri čemu je potrebno poslati 

osobne podatke: 

 ime i prezime 

 datum rođenja 

 kontakt e-mail 

 kontakt broj mobitela 

 OIB 

Molimo Vas da ispravno unesete navedene podatke jer će se isti koristiti tijekom cijelog procesa 

Vašeg motivacijskog ispita, upisa te kasnije eventualnog pohađanja tečaja i izdavanja certifikata o 

završenom tečaju. 

Napominjemo da se prijave zaprimaju ISKLJUČIVO na navedenu e-mail adresu upisi@unizg.hr i 

ISKLJUČIVO u navedenom vremenu (početak u srijedu, 27. siječnja 2021. u 10:00 sati, završetak u 

nedjelju, 7. veljače 2021. u 22:00 sata). Prijave koje pristignu izvan navedenog vremena neće biti 

uzete u obzir u niti jednom slučaju, kao ni telefonske prijave ili prijave poslane na neku drugu e-mail 

adresu. 
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2. MATERIJALI ZA MOTIVACIJSKI ISPIT 

Po isteku roka za prijavu, svi prijavljeni kandidati dobit će upute i bit će uvedeni u online sustav za 

provedbu motivacijskog ispita od strane Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu, a koji se nalazi 

na stranici https://mooc.carnet.hr/. 

Materijali potrebni za pripremu i uspješno polaganje motivacijskog ispita bit će dostupni za sve 

prijavljene kandidate u sustavu od srijede, 10. veljače 2021. u 08:00 sati. Materijali će se moći 

preuzeti do ponedjeljka, 22. veljače 2021. u 17:00 sati. Materijali za pripremu motivacijskog ispita 

su na engleskom jeziku. 

 

3. MOTIVACIJSKI ISPIT 

Motivacijski ispit održat će se u ponedjeljak, 22. veljače 2021., s početkom u 18:00 sati i 

završetkom u 19:00 sati, na stranici https://mooc.carnet.hr/.  

Ispit se sastoji od ukupno 50 pitanja iz jezičnog i kulturnog dijela te pisanja kraćeg motivacijskog 

teksta na engleskom jeziku. Maksimalni broj bodova koji je moguće ostvariti na ispitu je 100. Ispitna 

pitanja su na engleskom jeziku. Ispit se provodi kroz online sustav te mu je moguće pristupiti od kuće 

i nije potrebno dolaziti u Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu radi polaganja istog.  

Za polaganje ispita preporučujemo korištenje stolnog ili prijenosnog računala kako biste izbjegli 

tehničke poteškoće u korištenju sustava. Tijekom polaganja ispita, 22. veljače 2021., u vremenu od 

18:00 do 19:00 sati, svim kandidatima bit će omogućena telefonska podrška od strane Konfucijeva 

instituta, ISKLJUČIVO za prijavu tehničkih poteškoća u sustavu. 

Kandidati će biti rangirani sukladno broju bodova ostvarenom na ispitu iz jezičnog i kulturnog dijela, 

dok će se motivacijski tekst uzimati u razmatranje u slučaju da više kandidata ima isti broj bodova. 

 

4. REZULTATI MOTIVACIJSKOG ISPITA I UPISI 

Prvi, privremeni rezultati motivacijskog ispita bit će poslani svim kandidatima na njihove e-mail 

adrese u utorak, 23. veljače 2021. do 13:00 sati.  

Žalbe i prigovore na rezultate motivacijskog ispita bit će moguće podnijeti tročlanom žalbenom 

povjerenstvu Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu, u vremenu od utorka, 23. veljače 

2021., od 13:00 sati do srijede, 24. veljače 2021., do 13:00 sati. Žalbeno povjerenstvo odlučivat će 

isključivo o pravovremeno i pravodobno podnesenim žalbama i prigovorima u četvrtak, 25. veljače 

2021. 

Konačni i finalni rezultati bit će poslani svima kandidatima na njihove e-mail adrese u četvrtak, 

25. veljače 2021., do 13:00 sati. 
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Upisi kandidata koji su ostvarili pravo na upisi i pohađanje tečaja kineskog jezika na 

Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu provodit će se s početkom od četvrtka, 25. veljače 

2021., u 13:00 sati, sukladno rezultatima ostvarenim na motivacijskom ispitu. 

Svrstavanje kandidata u grupe prilikom upisa obavljat će se automatski od strane Konfucijeva instituta 

Sveučilišta u Zagrebu, sukladno odabiru termina grupe za koje se kandidati odluče tako da za upis nije 

potrebno osobno dolaziti. U slučaju potrebe bit ćete kontaktirati od strane Konfucijeva instituta 

Sveučilišta u Zagrebu telefonskim putem. 

 

O TEČAJU 

Početni tečaj standardnog kineskog jezika u Konfucijevom institutu Sveučilišta u Zagrebu, u ljetnom 

semestru akademske godine 2021./2020. započet će 1. ožujka 2021. Na tečaju se uči standardni 

kineski jezik i znakovi. Sve grupe na početnim tečajevima imaju nastavu u ukupnom trajanju od 70 

nastavnih sati. Nastava se odvija isključivo online, po rasporedu koji će biti utvrđen i dostupan 

naknadno. Završetak nastave predviđen je za 25. lipnja 2021. Napominjemo kako je, sukladno 

nastavnim pravilima Konfucijeva instituta Sveučilišta u Zagrebu, nužno prisustvovati na najmanje 

70% nastave kako bi se moglo pristupiti polaganju završnog ispita. Osim završnog ispita, 

polaznici će tijekom semestra imati i jedan kolokvij. Ukupna, završna ocjena svakog polaznika na 

tečaju sastoji se od nekoliko elemenata (nastavni zadaci tijekom semestra 40% ukupne ocjene, 

kolokvij 20% ukupne ocjene, završni ispit 40% ukupne ocjene, uz uvjet ostvarivanja rezultata od 60% 

za prolaz završnog ispita), pri čemu se mora ostvariti najmanje 60% od svih elemenata za 

uspješni završetak semestra. Nastava se izvodi na engleskom i kineskom jeziku. Sve materijale 

potrebne za izvođenje nastave osigurat će Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu. 

 

OSTALO 

Konfucijev institut Sveučilišta u Zagrebu zadržava pravo izmjene svih informacija navedenih u ovom 

tekstu, o čemu će, u slučaju istih, pravovremeno obavijestiti sve zainteresirane osobe.  
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