
Državna matura 
2009./2010. i prijave 
za upis na studijske 
programe





Državna matura 
2009./2010. i prijave 
za upis na studijske 
programe

Republika Hrvatska
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa



Nakladnici:
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Za nakladnike:
dr. sc. Radovan Fuchs, ministar
prof. dr. sc. Jasmina Havranek, ravnateljica
Goran Sirovatka, dipl. ing., ravnatelj

Urednici:
Želimir Janjić, prof., prof. dr. sc. Dijana Vican, doc. dr. sc. Dragan Schwarz, prof. dr. sc. Vedran Mornar, Monika Vričko, prof., 
Ivan Milanović Litre, dipl. teol., Igor Drvodelić, dipl. ing.
Izvršno uredništvo:
Vesna Hrvoj-Šic, dipl. pol., Vito Turšić, dipl. iur., Zoran Paldi, dipl. oec., Ivan Šutalo, dipl. ing., Vinko Filipović, prof., Zvonimir 
Stanić, dipl. ing., prof. dr. sc. Mario Kovač, Višnja Francetić, dipl. pedagog, mr. sc. Duje Bonacci, Matija Bajić, prof., Ivana 
Krznar, dipl. ing., Silvija Vrgoč, dipl. nov., Emita Blagdan, prof., Marina Grubišić, prof., Ivan Filip Jakopović, prof., Mirjana 
Dugandžija, dipl. iur., Ivana Borošić, dipl. povjesničar, Ivana Bulešić, dipl. iur., Minea Antolić, dipl. oec., Neven Kovačić, prof., 
Igor Bogunović, dipl. ing.

Suradna tijela:
Rektorski zbor visokih učilišta
Vijeće veleučilišta i visokih škola
CARNet
Nacionalno vijeće učenika

Lektura: Kristian Lewis, prof.
Koncept i grafičko oblikovanje: Parabureau d.o.o.
Izrada naslovnice: Parabureau d.o.o
Tisak: Vjesnik d.d. Zagreb
Naklada: 50.000

Imenice korištene u ovoj publikaciji kao što su, primjerice, učenik, kandidat, korisnik, kandidat, učitelj, stručni suradnik, 
ispitni koordinator i ravnatelj, podrazumijevaju rodnu razliku.

CIP zapis je dostupan u računalnome katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 723247.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH, ISBN: 978-953-6569-68-7
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ISBN: 978-953-7556-11-2 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, ISBN: 978-953-7584-02-3

Zagreb, prosinac 2009.
 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: + 385 (0) 1 4569 000
Faks: + 385 (0) 1 4569 099
E-pošta: ured@mzos.hr
URL: www.mzos.hr

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Trg Marka Marulića 18, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 4501 800
Faks: +385 (0) 1 4501 801
E-pošta: ncvvo@ncvvo.hr 
URL: www.ncvvo.hr

Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Donje Svetice 38, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: +385 (0) 1 6274 800
Faks: +385 (0) 1 6274 801
E-pošta: ured@azvo.hr
URL: www.azvo.hr



Državna matura 
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Svaka promjena podataka u odnosu na ovu publikaciju bit će zabilježena na 
internetskoj stranici www.postani-student.hr.



Dragi učenici,
pred vama je nova publikacija o državnoj maturi koju su zajednički priredili 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Agencija za znanost i visoko obrazovanje 
i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Kako bismo se što temeljitije pripremili za provođenje prve državne mature koja 
se u hrvatski obrazovni sustav, kao što i sami znate, uvodi od ove školske godine 
2009./2010., prošle smo školske godine zajedno uspješno prošli kroz probnu državnu 
maturu. 

Svrha uvođenja državne mature očituje se u sustavnome unaprjeđivanju i osiguravanju 
kvalitete obrazovanja. Njezinim provođenjem podiže se razina odgovornosti svih 
dionika sustava odgoja i obrazovanja. Vrjednovanje školskih postignuća učenika 
postaje pouzdanije, objektivnije i pravednije. Jasno se definiraju ciljevi obrazovanja, 
a učenike se usmjerava na stjecanje znanja i kompetencija. Samim time postavljaju 
se jasni nacionalni standardi za vrjednovanje školskih postignuća učenika na kraju 
četverogodišnjega srednjeg obrazovanja. Znanje i kompetentnost, kao temeljne 
odrednice obrazovanja, postaju jasne, mjerljive i usporedive vrijednosti.

Državnom maturom stvara se sustav vrijednosti sukladno kojemu se samo vlastitim 
zalaganjem i savjesnim učenjem i radom može ostvariti uspjeh u školi i životu. Time 
se još više naglašava značaj znanja i obrazovanja.

Osim navedenoga, uvođenjem državne mature ostvarit će se i druge dobrobiti za sve 
dionike sustava obrazovanja. Naime, stvaranjem uvjeta kojima je državna matura 
prihvaćena kao zamjena za razredbeni ispit na svim visokim učilištima u Republici 
Hrvatskoj, omogućuje se jednostavniji i transparentniji upis na institucije visokoga 
obrazovanja. Sve navedeno bolje će povezati srednje i visoko obrazovanje. 

Visoka su učilišta složna u stavu da će se u sklopu državne mature jasno definirati 
ishodi srednjega obrazovanja čiji će rezultati biti valjani, pouzdani i objektivni 
pokazatelji stečenih znanja, vještina i sposobnosti te će osigurati transparentnost 
i usporedivost rezultata i stečenih kvalifikacija i time ujedno i bolju pripremljenost 
učenika za nastavak visokog obrazovanja.

Ova će vam publikacija pružiti sve važne informacije o postupku prijave ispita državne 
mature i studijskih programa te vas uputiti u sve detalje koji će vam omogućiti da se 
što temeljitije pripremite za nastavak školovanja.

Zahvaljujemo svim nastavnicima, učenicima, ispitnim koordinatorima, ravnateljima 
škola i roditeljima koji su svojim prijedlozima, pitanjima i primjedbama potpomogli 
izradbu ove publikacije te uvođenje i provedbu državne mature.

Zahvalni smo, također, i visokim učilištima koja su prepoznala značaj i korisnost 
jedinstvenoga vrjednovanja učeničkih postignuća te time dala dragocjen doprinos i 
podršku ovome projektu. 

Na kraju, želimo vam uspješno polaganje ispita državne mature i upis na željeno 
visoko učilište.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa
Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja 
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Ova je publikacija praktičan vodič kojemu je svrha detaljno uputiti učenike u postupak 
polaganja ispita državne mature kao i postupak prijave za upis na studijske programe 
visokih učilišta.

U poglavlju »Osnovne informacije« pronaći ćete informacije o državnoj maturi i 
prijavama za upis na studijske programe koje će vam poslužiti kao temelj u procesu 
prijave ispita državne mature i odabira željenoga studijskog programa.

Poglavlje »Od odluke do rezultata« donosi odgovore na pitanja vezana uz samu 
provedbu državne mature – donošenje odluke, prijavu i polaganje ispita i rezultate 
ispita državne mature, informacije o prijavama za upis na visoka učilišta, kao i 
Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2009./2010.

U poglavlju »Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta« pronaći ćete 
detaljan prikaz prijava za polaganje ispita državne mature i prijava za upis na studijske 
programe kroz Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU), 
kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. U ovomu 
ćete poglavlju pronaći »korak po korak« opisan cijeli postupak, od prijave u sustav do 
potvrde namjere upisa na studijski program. Osim toga, ovdje se nalazi popis svih 
važnih rokova i datuma polaganja ispita državne mature, zatim rezultata ispita, kao i 
prijava za upis na studijske programe.

U poglavlju »Državna matura i studijski programi« nalaze se informacije o uvjetima 
za upis na studijske programe te tablični prikaz odluka visokih učilišta o korištenju 
rezultata državne mature pri izradi rang-lista za upis na studijske programe. 

Na samome kraju publikacije nalazi se »Pojmovnik«, u kojemu ćete pronaći 
objašnjenja pojmova vezanih uz provedbu državne mature, upise na studijske 
programe, ali i visoko obrazovanje općenito. Tu je i »Kalendar« datuma i rokova u koji 
su, kao podsjetnik, upisani najvažniji datumi i rokovi vezani uz prijavu i polaganje 
ispita državne mature te prijavu za upis na studijske programe.

Želimo vam također ukazati na važnost internetske stranice 
www.postani-student.hr putem koje će se provoditi cjelokupan proces prijava za 
upis na visoka učilišta. Svaka promjena podataka u odnosu na ovu brošuru bit će 
zabilježena na spomenutoj internetskoj stranici, zbog čega je važno da je redovito 
posjećujete.

Imate li dvojbi, pitanja ili problema vezanih uz polaganje ispita državne mature i upisa 
na studijske programe, možete se obratiti Službi za podršku korisnicima na adresu 
e-pošte dm@carnet.hr ili na besplatni broj telefona 0800 227 638. 
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O državnoj maturi
Državna matura skup je ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i 
sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi 
prema propisanim nastavnim planovima i programima. 

Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature.Ispiti su jednaki za sve 
učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Ispite državne mature polažu:
	 •	učenici	gimnazijskih	programa	obrazovanja	jer	polaganjem	državne	mature
  završavaju srednje obrazovanje; istodobno, državna im matura omogućuje
  nastavak obrazovanja na visokoškolskoj razini,
	 •	učenici	četverogodišnjih	strukovnih	i	umjetničkih	programa	obrazovanja	koji			
  srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji 
  i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini.

Ostali kandidati za upis na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, ovisno o zahtjevima 
studijskih programa, polažu ispite iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u 
svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe. Ovi su ispiti po sadržaju 
jednaki ispitima državne mature.

O prijavama za upis na studijske programe
Studijske programe u Republici Hrvatskoj izvode sveučilišta, veleučilišta i visoke škole. 
Sveučilišne organizacijske jedinice su fakulteti, akademije i sveučilišni odjeli.

Sveučilišni studijski programi obrazuju i osposobljavaju studente za obavljanje 
poslova visoke složenosti u gospodarstvu, državnome, javnome i privatnome sektoru i 
znanosti te ih osposobljavaju za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Stručni studijski programi pružaju studentima razinu znanja, vještina i sposobnosti 
koje omogućuju obavljanje visokostručnih zanimanja.

U procesu prijave za polaganje ispita državne mature kandidati koji žele nastaviti 
školovanje na nekome od visokih učilišta izradit će vlastitu listu prioriteta studijskih 
programa, od najpoželjnijega do najmanje poželjnoga, u skladu sa svojim željama i 
planovima za budućnost.

Prijava ispita državne mature i prijava za upis na studijske programe izvodi se putem 
Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se 
pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr. 





Od odluke 
do rezultata



Želim studirati

Distribucija PIN-ova i TAN-ova

Javi se ispitnome koordinatoru

Krivi PIN? Javi se administratoru imenika

Dobio?

Prijava u sustav

Uspio?

Kontrola podataka

Ispravni?

Prijava ispita i studijskih programa

Žalba preko sustava

Javi se razredniku

Pregled rezultata ispita

Ispravni?

Postoji li poželjniji studij?

Postao sam student

Pregled rang-lista

Potvrda namjere upisa na 
najpoželjnijem mogućem 
studiju

Od odluke do rezultata - shematski prikaz
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Donošenje odluke
Državna matura sastoji se od dvaju dijelova - obveznoga i izbornoga.

Obvezni dio državne mature
U sklopu obveznoga dijela državne mature polažu se ispiti iz triju predmeta - hrvatskoga 
jezika, matematike i stranoga jezika, osim za učenike klasičnih gimnazija i učenike koji 
se obrazuju na jezicima nacionalnih manjina.

Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnome izboru, u obveznome dijelu državne 
mature umjesto ispita iz stranoga jezika, polagati ispit iz latinskoga ili grčkoga jezika.

Učenici koji se obrazuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina u sklopu obveznoga dijela 
državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika obvezno polažu i ispit iz materinskoga 
jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu obveznoga 
dijela državne mature biraju ispit iz matematike ili iz stranoga jezika. Iznimno, učenici 
koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, mogu odabrati žele li ispite 
državne mature polagati kao pripadnici nacionalnih manjina ili kao ostali učenici. 

Ispite iz stranoga jezika obveznoga dijela državne mature učenik prijavljuje iz onoga 
stranoga jezika koji je učio u školi kao nastavni predmet kroz cijelo svoje srednje 
obrazovanje, dok u izbornome dijelu učenik može prijaviti i strani jezik koji je učio izvan 
škole. 

Ispiti državne mature u obveznome dijelu mogu se polagati na dvjema razinama:
A – višoj razini
B – osnovnoj razini

Uvidom u zahtjeve studijskih programa učenik će se sam opredijeliti za razinu koju 
će polagati na ispitu državne mature. Položena viša razina (A) obveznoga predmeta 
omogućuje kandidatu pristup i onim studijskim programima koji traže osnovnu razinu 
(B). S druge strane, kandidati koji polože osnovnu razinu (B) nemaju mogućnost prijave 
na studijski program koji traži položenu višu razinu (A) (više o tome u poglavlju »Prijava 
ispita državne mature«).

Izborni dio državne mature
Izborni se dio državne mature sastoji od polaganja onih nastavnih predmeta koje 
učenik sam odabere. Broj izbornih predmeta nije ograničen. Ta je mogućnost otvorena 
ponajprije zbog toga kako bi učenici mogli zadovoljiti upisne zahtjeve i kriterije koje 
postavljaju visoka učilišta.

U izbornome dijelu državne mature učenici mogu polagati ispite iz sljedećih predmeta: 
engleskoga jezika, francuskoga jezika, njemačkoga jezika, španjolskoga jezika, 
talijanskoga jezika, klasičnih jezika (grčkoga jezika i latinskoga jezika), biologije, etike, 
filozofije, fizike, geografije, glazbene umjetnosti, informatike, kemije, likovne umjetnosti, 
logike, politike i gospodarstva, povijesti, psihologije, sociologije i vjeronauka.

Ispiti iz stranih jezika u izbornome dijelu državne mature polažu se na višoj razini. Ispiti 
iz grčkoga i latinskoga jezika te svih ostalih predmeta u izbornome dijelu državne mature 
nemaju razina. Kod izrade rang-lista za upis na visoka učilišta svi se ispiti izbornoga 
dijela državne mature ravnopravno boduju. 
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Sadržaji ispita prema razinama propisuju se ispitnim katalozima koji se mogu pronaći 
na internetskoj stranici www.ncvvo.hr Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja.

Gdje potražiti pomoć?
Sve informacije koje će učeniku pomoći pri donošenju odluke koje ispite državne mature 
ili koje studijske programe izabrati, mogu se pronaći na internetskim stranicama:

www.postani-student.hr, Nacionalni informacijski sustav prijava 
na visoka učilišta (NISpVU),
www.ncvvo.hr, Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO),
www.studij.hr, Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO),
drzavnamatura.skole.hr, informacije o državnoj maturi,
www.skole.hr, Portal za škole,
www.azvo.hr/preglednik, Preglednik studijskih programa, Agencija za znanost 
i visoko obrazovanje (AZVO),
www.mzos.hr, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (MZOŠ).

Sve druge informacije učenici mogu naći na internetskim stranicama visokih učilišta na 
kojima su objavljeni uvjeti za upis na prvu godinu studija, kao i opisi studijskih programa. 
Također, pojedina visoka učilišta izdaju knjižice s informacijama za buduće studente. 
Učenicima u odluci uvelike mogu pomoći i roditelji ili staratelji, ispitni koordinatori u školi, 
razrednici ili predmetni nastavnici, stručni suradnici u školi te Službe za profesionalnu 
orijentaciju Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje (HZZ) dostupne na internetskoj stranici 
www.hzz.hr.

Prijava ispita državne mature 
Kako bi se prijavio u sustav na internetskoj stranici www.postani-student.hr, učenik 
treba imati korisničku oznaku, lozinku (elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr) i PIN 
koji zajedno s TAN-om dobiva u školi u zatvorenoj omotnici. 

PIN je osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka 
svakoga učenika.

TAN je broj kojim učenik, na kraju cijeloga postupka, potvrđuje namjeru upisa na željeni 
studijski program (o tome više u poglavlju »Nacionalni informacijski sustav prijava na 
visoka učilišta«).

Korisničku oznaku i lozinku učeniku dodjeljuje administrator imenika škole.

PIN i TAN učeniku su dostavljeni u školu, u zatvorenoj omotnici. 
PIN i TAN tajni su podaci koje učenik mora pažljivo čuvati, tako da u slučaju 
gubitka ne izgubi priliku za upis na studijski program!
Ako učenik ipak izgubi PIN i TAN treba se obratiti ispitnome koordinatoru 
u svojoj školi. Ispitni koordinator učeniku će omogućiti dobivanje novih 
podataka. Ako učenik izgubi korisničku oznaku i lozinku, treba se obratiti 
administratoru imenika u školi ili u tajništvo škole.
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Kandidati koji dolaze iz drugih država ili su srednje obrazovanje završili prije 2010. 
godine nemaju svojega školskog administratora ili ispitnoga koordinatora, stoga će 
PIN i TAN dobiti registracijom na internetskoj stranici www.postani-student.hr. U 
slučaju gubitka korisničkog imena, PIN-a ili TAN-a trebaju se obratiti Središnjemu 
prijavnom uredu.

Kandidat može prijaviti do deset studijskih programa, prema redoslijedu osobnih 
želja. Ako prijavljuje dvopredmetne studijske programe na nekome visokom učilištu 
(iznimka su unaprijed utvrđene kombinacije dvopredmetnih studija), kandidat može 
prijaviti neograničen broj dvopredmetnih studijskih programa toga visokog učilišta što 
mu se računa kao jedan izbor. Dvopredmetne studijske programe kandidat će također 
rangirati prema redoslijedu osobnih želja. 

Izborne predmete učenik polaže ovisno o zahtjevima studijskih programa koje 
prijavljuje što znači da ako visoko učilište za željeni studijski program ne traži 
polaganje izbornoga predmeta, učenik ga nije obvezan polagati.

U slučaju da visoko učilište za određeni studijski program traži polaganje bilo kojega 
izbornoga predmeta ili bilo kojega od nekoliko unaprijed nabrojanih izbornih predmeta 
a učenik položi više njih, bodovat će se onaj ispit iz kojega je postignut najbolji rezultat 
(neovisno o tome koliko je izbornih predmeta položeno na državnoj maturi). Ako visoko 
učilište za pojedini studijski program propisuje polaganje neke kombinacije izbornih 
predmeta, potrebno je na internetskoj stranici www.postani-student.hr pažljivo 
proučiti na koji se način ti izborni predmeti vrjednuju.

Ako visoko učilište kao uvjet upisa na određeni studijski program traži položen 
obvezni predmet na osnovnoj razini (B), a učenik je traženi predmet položio na 
višoj razini (A), tada položena viša razina (A) učeniku omogućuje pristup i onim 
studijskim programima koji traže osnovnu razinu (B). Prilikom izrade rang-lista za 
takve studijske programe rezultat postignut na višoj razini (A) vrijedi 60% više od 
rezultata postignutoga na osnovnoj razini (B). Primjerice, 60 bodova postignutih na 
nekome obveznom predmetu na višoj razini (A) bit će jednako vrijedno kao 96 bodova 
postignutih na tome istome obveznom predmetu na osnovnoj razini (B). Učenik koji 
položi osnovnu razinu (B) određenoga predmeta nema mogućnost prijave za upis na 
studijski program koji traži položenu višu razinu (A).

Studijske programe potrebno je odabrati prema vlastitim prioritetima, 
odnosno željama i planovima za budućnost. Ako se kandidat ne uspije upisati 
na svoj prvi odabir, to neće imati utjecaja na njegove mogućnosti da pronađe 
mjesto na nekome od alternativnih odabira. Prioriteti studijskih programa 
mogu se mijenjati do 24 sata prije objavljivanja rang-lista.

Ako učenik dobije nedovoljan na ispitu iz nekoga predmeta više razine (A), ne 
postoji mogućnost da se stečeni bodovi više razine preračunaju u prolaznu 
ocjenu na osnovnoj razini (B). 
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Kako bi se učenicima omogućila još bolja priprema za polaganje ispita državne mature, 
na internetskoj stranici www.ncvvo.hr Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja mogu se pronaći ispitni katalozi za ispite iz svih predmeta koji se mogu 
polagati na državnoj maturi te ogledni primjeri ispita probne državne mature. 

Polaganje ispita državne mature potrebno je prijaviti putem internetske stranice 
www.postani-student.hr gdje učenik odabire koje ispite želi polagati na državnoj 
maturi i za upis kojih se studijskih programa želi prijaviti.

Ako se učenik predomisli i poželi promijeniti razine ispita obveznoga dijela državne 
mature ili ispite izbornoga dijela, moći će to učiniti do uključivo 31. siječnja 2010. 
godine. Od 1. veljače 2010. godine više neće biti moguće promijeniti odabir ispita 
državne mature do kraja ljetnoga ispitnog roka. U tome će trenutku ispitni koordinatori 
u školama otisnuti prijave te ih arhivirati nakon što ih učenici potpišu. 

Rokovi prijava:
do uključivo 31. siječnja za ljetni ispitni rok,
do uključivo 24. srpnja za jesenski ispitni rok,
do uključivo 30. studenoga za zimski ispitni rok.

Na stranici 148. ove publikacije može se vidjeti Kalendar polaganja ispita državne 
mature u školskoj godini 2009./2010.

Naknadno prijavljivanje
Učenik koji se iz opravdanih razloga nije u propisanome roku mogao prijaviti za 
polaganje ispita državne mature može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset 
radnih dana prije početka ispitnoga roka 19. veljače 2010. godine. 

Opravdani razlozi za naknadnu prijavu učenika mogu biti:
•	zdravstveni	problemi	učenika,
•	smrt	u	obitelji,	prometna	ili	druga	nesreća,
•	obrazovanje	u	inozemstvu,
•	drugi	opravdani	razlozi.

O opravdanosti razloga odlučuje školsko ispitno povjerenstvo, a odluku na temelju 
odgovarajućih dokaza donosi ravnatelj škole. Ravnatelj škole odluku dostavlja 
Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja koji prijavljuje učenikove 
ispite državne mature.

Problemi s prijavom u sustav
Ako se učenik ne uspijeva prijaviti na internetsku stranicu www.postani-student.hr 
zbog pogrešne korisničke oznake i/ili lozinke sustav će javiti poruku: »Prijava nije 
uspjela. Pogrešna korisnička oznaka i/ili lozinka.« i ponuditi ponovni upis podatka. 

Nakon 31. siječnja 2010. godine prijava ispita državne mature smatra se 
konačnom te se više NE MOŽE mijenjati. 
Ispiti državne mature polažu se u tri roka: ljetnome, jesenskome i zimskome.
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Kod ponovnoga upisa korisničkih podataka sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih 
razloga, upis niza znakova koji su prikazani na slici. Nužno je pažljivo upisati 
korisničku oznaku i lozinku te prepisati navedeni niz znakova sa slike. Ako nakon više 
ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnim korisničkih podacima, učenik 
se treba obratiti administratoru imenika u školi nakon čega će mu biti dodijeljeni 
nova korisnička oznaka i lozinka. Ako je kandidat iz druge države ili je svoje srednje 
obrazovanje završio prethodnih godina, za izdavanje novih korisničkih podataka treba 
se obratiti Središnjemu prijavnom uredu.

Ako je učenik prilikom prijave na internetsku stranicu www.postani-student.hr 
upisao pogrešan PIN, sustav će javiti poruku: »Prijava nije uspjela. Pogrešan PIN.« 
i ponuditi ponovni upis PIN-a. Isto kao i kod ponovnoga upisa korisničkih podataka 
sustav će zahtijevati, zbog sigurnosnih razloga, upis niza znakova koji su prikazani 
na slici. Nužno je pažljivo upisati PIN te prepisati navedeni niz znakova sa slike. Ako 
nakon više ponovljenih pokušaja sustav javlja poruku o pogrešnome PIN-u, učenik se 
treba javiti ispitnome koordinatoru. Ako je kandidat iz druge države ili je svoje srednje 
obrazovanje završio prethodnih godina, treba se obratiti Središnjemu prijavnom uredu.

Ako postoje poteškoće s prijavom na internetsku stranicu www.postani-student.hr, a 
s korisničkom oznakom, lozinkom i PIN-om sve je u redu, javite se na besplatni broj 
telefona CARNet-a 0800/227 638 ili na adresu e-pošte dm@carnet.hr.

Provjera upisanih ocjena i ostalih podataka u sustavu
Kako bi se osigurala nesmetanost i točnost cijeloga postupka rangiranja na studijske 
programe učenici su dužni provjeriti osobne podatke, ocjene iz srednje škole te 
eventualne rezultate državnih i međunarodnih natjecanja i športsku kategoriju, kao i 
sve ostale upisane podatke koji se nalaze u NISpVU-u. Ako su podatci netočni, o tome 
je potrebno što prije obavijestiti razrednika ili ispitnoga koordinatora. 

Valja imati na umu da neka visoka učilišta boduju natjecanja o kojima u ovome 
sustavu nema informacija (županijska natjecanja, natjecanja u specifičnim 
disciplinama) te da je unos rezultata takvih natjecanja isključivo u ovlasti visokih 
učilišta, kojima se treba obratiti putem elektroničkoga obrasca za žalbu ako nisu na 
odgovarajući način uneseni u sustav. To se odnosi i na bodovanje drugih posebnih 
postignuća koja neka visoka učilišta vrjednuju za upis.

Stalno praćenje bodovnoga stanja
Tijekom cijeloga postupka prijava na studijske programe na internetskoj stranici 
www.postani-student.hr mogu se pratiti do tada prikupljeni bodovi za svaki 
prijavljeni studijski program. U početku će to biti samo bodovi stečeni na temelju 
ocjena iz srednje škole i s natjecanja, no kako budu pristizali rezultati ispita državne 

Svaki učenik pravodobno treba provjeriti ispravnost korisničke oznake 
i lozinke kako bi, pokaže li se potrebnim, na vrijeme mogao dobiti nove 
podatke!
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mature ili dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti koje će pojedina 
visoka učilišta provoditi, postat će vidljivi i ti bodovi. 

Ako učenik uoči bilo kakvu nepravilnost, potrebno je odmah obavijestiti:
	 •	razrednika	ili	ispitnoga	koordinatora	-	ako	su	netočno	upisani	osobni	podatci,		
  ocjene ili rezultati s natjecanja,
	 •	visoko	učilište	-	ako	postoji	nepravilnost	u	ocjenjivanju	dodatnih	provjera	posebnih
  znanja, vještina i sposobnosti ili u evidenciji posebnih postignuća, i to isključivo  
  elektroničkim putem, koristeći se za to predviđenim obrascem 
  na www.postani-student.hr,
	 •	Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja - ako postoji sumnja u 
  nepravilnosti u ocjenjivanju ispita državne mature, i to isključivo elektroničkim 
  putem, koristeći se za to predviđenim obrascem na www.postani-student.hr.

Važno je naglasiti da će se razmatrati samo pritužbe podnesene najkasnije 72 sata 
prije objave rang-lista. Naknadno podnesene pritužbe neće se razmatrati niti uzimati 
u obzir, bez obzira na njihovu prirodu. Zato je iznimno važno kontinuirano pratiti 
bodovno stanje na internetskoj stranici www.postani-student.hr.

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje 
završili prije 2010. godine
Kandidati koji s danom 31. siječnja 2010. godine još nisu navršili 24 godine, 
a završili su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje prije 2010. godine, također 
polažu ispite iz predmeta čije rezultate visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja 
kandidata pri upisima na studijske programe. No, na studijski se program mogu 
prijaviti i ako ne polože te ispite, ali u tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose 
na taj dio vrjednovanja, već za upis konkuriraju samo s ocjenama koje su stekli tijekom 
srednjega obrazovanja.

Kandidati koji su 31. siječnja 2010. godine navršili 24 godine moraju provjeriti 
na visokome učilištu postoje li za njih posebni uvjeti upisa i posebna kvota za upis.
Ako ne postoje, za njih vrijede ista pravila kao i za kandidate mlađe od 24 godine.

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje
završili izvan Republike Hrvatske
Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike 
Hrvatske, u državi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrjednovanja 
srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri 
čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao rezultati ispita državne mature, 
no moraju ispuniti i ostale uvjete koje je propisalo pojedino visoko učilište.

Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan
Republike Hrvatske, u državi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga 
vrjednovanja srednjega obrazovanja, polažu ispite iz predmeta čije rezultate 
visoka učilišta koriste u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske programe, 
a koji su po sadržaju jednaki ispitima državne mature.
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Postupak prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje 
obrazovanje završili prije 2010. godine ili izvan Republike 
Hrvatske
 1. Registrirati se kao novi korisnik na internetskoj stranici www.postani-student.hr.
  Prilikom registracije korisniku će biti dodijeljeni korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN.
 2. Unijeti osobne podatke.
 3. Unijeti podatke o školovanju i postignutim ocjenama iz srednje škole.
 4. Unijeti podatke o natjecanjima i športskome statusu.
 5. Prijaviti upis na studijske programe i ispite državne mature.
 6. Otisnuti obrazac prijave.
 7. Preporučenom poštom na adresu: Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 
  Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb do 31. siječnja 2010. 
  godine dostaviti:
		 		 •	 obrazac	prijave,	
		 		 •	 dokaz	o	državljanstvu,
		 		 •	 dokaz	o	završetku	svih	završenih	razreda	srednje	škole	do	tada	(svjedodžbu	za		
     svaki pojedini razred),
		 		 •	 potvrdu	o	rezultatima	završnih	ispita	(ako	kandidat	dolazi	iz	države	
     s uspostavljenim sustavom vanjskoga vrjednovanja obrazovanja),
		 		 •	 potvrde	o	rezultatima	državnih	ili	međunarodnih	natjecanja	znanja	(ako	ih
     kandidat posjeduje),
		 		 •	 potvrdu	o	športskome	statusu	(ako	je	kandidat	posjeduje).

Ako kandidat u trenutku prijave još pohađa završni razred srednje škole, svjedodžbu 
završnoga razreda i potvrdu o završetku četverogodišnjega srednjeg obrazovanja 
dostavit će naknadno, najkasnije pet dana prije objave rang-lista.

Dokumenti moraju biti priloženi u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Ako je neki od priloženih dokumenata izdan na stranome jeziku, kandidat je dužan 
priložiti i prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. 

Svjedodžbe koje nisu izdane u Republici Hrvatskoj moraju proći proces priznavanja 
u Odjelu za priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija Ministarstva znanosti, 
obrazovanja i športa. Središnjemu prijavnom uredu potrebno je dostaviti priznatu 
svjedodžbu ili potvrdu da je svjedodžba predana na priznavanje.

Prijava kandidata postaje valjana u trenutku kada Središnji prijavni ured potvrdi i 
zaključa kandidatove osobne podatke i podatke o ocjenama, rezultatima natjecanja 
i športskome statusu. O mjestu polaganja ispita državne mature kandidati će biti 
obaviješteni putem internetske stranice www.postani-student.hr.

Državna matura i pravo prednosti pri upisu na visoka učilišta
U skladu sa Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog 
obrazovanja za hrvatske branitelje, hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog 
rata, te djecu smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja i djecu 
stopostotnih hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, koji su sklopili 
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstvo obitelji, branitelja i 
meðugeneracijske solidarnosti i Rektorski zbor visokih učilišta, pravo prednosti pri 
upisu na visoka učilišta imaju:
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 1. hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata,
 2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata,
 3. djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i stopostotnih hrvatskih
   ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine,
 4. učenici (kandidati) sa šezdesetpostotnim i većim tjelesnim oštećenjem
   (invaliditetom).

Navedenim kategorijama kandidata omogućuje se izravan upis na studijske programe 
na visokim učilištima izvan redovne kvote, pod uvjetom da prijeđu razredbeni (bodovni) 
prag. Prijeđenim pragom smatraju se položeni ispiti državne mature koji su uvjet za 
upis na pojedine studijske programe.

Dokazi za pripadnost gore navedenim kategorijama su:
	 •	hrvatski	branitelji	iz	Domovinskoga	rata	i	hrvatski	ratni	vojni	invalidi	iz
  Domovinskoga rata status dokazuju potvrdom mjerodavnoga ureda za obranu,
  izdanom nakon 1. siječnja 2005. godine (prema mjestu prebivališta podnositelja
  zahtjeva),
	 •	djeca	smrtno	stradalih,	zatočenih	ili	nestalih	branitelja	i	stopostotnih	hrvatskih
  ratnih vojnih invalida iz Domovinskoga rata prve skupine status dokazuju 
  potvrdom mjerodavnoga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) 
  samouprave, odnosno potvrdom nadležnoga upravnog tijela Grada Zagreba,
	 •	učenici	(kandidati)	sa	šezdesetpostotnim	i	većim	tjelesnim	oštećenjem
  (invaliditetom) svoj status dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za
  mirovinsko osiguranje.

Navedeni dokazi šalju se preporučeno poštom do 30. lipnja 2010. godine na adresu: 
Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 
10000 Zagreb.

Polaganje ispita državne mature 
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, uz prethodnu suglasnost 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, donio je 30. travnja 2009. godine 
Kalendar polaganja ispita državne mature u školskoj godini 2009./2010. Do 30. rujna 
2009. godine škole su bile dužne objaviti Kalendar na oglasnoj ploči, a Nacionalni 
centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja na svojim internetskim stranicama.

U jednome danu može se polagati samo jedan ispit obveznoga dijela, a najviše dva 
ispita izbornoga dijela državne mature. Ispiti izbornoga dijela državne mature polažu 
se početkom drugoga polugodišta četvrtoga razreda, to jest u veljači, pa do kraja 
svibnja. Ispiti predmeta u kojima se zahtijeva pisanje eseja, a to su hrvatski jezik i 
strani jezici, sastoje se od dvaju dijelova, s time da se prvi dio (školski esej) piše u 
drugome polugodištu četvrtoga razreda, prema datumu utvrđenome u Kalendaru.

Ostali će se ispiti pisati u drugoj polovici svibnja, nakon završetka nastavne godine u 
kojoj učenik završava četvrti razred te će završiti početkom lipnja. Niti jedan ispit neće 
trajati dulje od 180 minuta dnevno, a informacije o trajanju i načinu provođenja ispita 
učenici će doznati u vodiču kroz ispite Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje 
obrazovanja, koji će dobiti potkraj studenoga.

Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju 
se ispitnim katalozima koji su izrađeni prema nastavnim planovima i programima 
općeobrazovnih predmeta. Ispitne kataloge donosi Nacionalni centar za vanjsko 
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vrednovanje obrazovanja uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa i objavljuje ih na svojim internetskim stranicama www.ncvvo.hr.

Učenici će ispite pisati u svojoj školi, u za to predviđenoj ispitnoj prostoriji. To može 
biti učionica ili neka druga prostorija koja zadovoljava propisane uvjete. Sa svim 
detaljima vezanim za ispite učenike će na vrijeme upoznati ispitni koordinator. 
Kandidatima koji dolaze iz inozemstva ili su srednje obrazovanje završili ranije, mjesto 
pisanja ispita odredit će Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Točan raspored pisanja ispita po ispitnim prostorijama bit će objavljen na oglasnoj 
ploči škole i na vratima ispitnih prostorija uoči ispita.

Postupak polaganja ispita državne mature
Pri dolasku na ispit svaki učenik mora imati osobni dokument s fotografijom kojega 
je prije početka ispita dužan predočiti dežurnome nastavniku te položiti na desni rub 
stola koji mu je dodijeljen za pisanje ispita.

Ako učenik zaboravi osobni dokument, može pristupiti ispitu, ali će dežurni nastavnik 
napisati zapisnik o tome, a identifikaciju učenika koji je zaboravio osobni dokument 
obaviti u školi prepoznavanjem i to u roku od 24 sata nakon početka ispita.

Za svaki je ispit propisano koji je pribor dopušten. To je navedeno u ispitnim 
katalozima za pojedini predmet i u vodiču kroz ispite koji će dobiti svaki učenik. 

Učenik na ispitu ne smije imati osobne stvari. Tijekom ispita učenik smije imati samo 
dopušteni pribor za pisanje i plastičnu bocu s vodom. Sve ostalo učenici odlažu na za 
to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji.

Ako iz opravdanih razloga učenik zakasni više od 30 minuta Nacionalni centar za 
vanjsko vrednovanje obrazovanja omogućit će mu polaganje ispita u sljedećemu 
ispitnom roku.

Ako se učenik razboli tijekom pisanja ispita ili iz nekoga drugoga opravdanog razloga 
prekine ispit na neko vrijeme, ispitno povjerenstvo omogućit će mu produljenje 
pisanja ispita onoliko vremena koliko je trajao prekid, ali najviše do 50% vremena 
predviđenoga za trajanje ispita.

Ako učenik ispit završi prije propisanoga vremena, smije napustiti ispitnu prostoriju, 
ali prije toga mora predati ispit dežurnome nastavniku. Ispitnu prostoriju učenik treba 
napustiti na način koji ne ometa rad ostalih učenika. Međutim, petnaest minuta prije 
isteka vremena predviđenoga za završetak ispita NITKO ne može napustiti ispitnu 
prostoriju te svi oni koji se nalaze u ispitnoj prostoriji moraju pričekati da dežurni 
nastavnik objavi da je ispit završio. U svim ostalim slučajevima ispitna se prostorija 
može napustiti samo uz odobrenje dežurnoga nastavnika.

Ako učenik na vrijeme dozna da neće moći pristupiti ispitu u roku za koji se prijavio, 
može ga odjaviti. Za to se mora javiti ispitnome koordinatoru.

Ako učenik nije odjavio ispit, a opravdano je spriječen, o razlozima nepristupanja 
mora izvijestiti školsko ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i 
priložiti dokaze o opravdanosti izostanka. Ako nije odjavio ispit i nije priložio dokaze o 
opravdanosti izostanka, smatrat će se da je učenik iskoristio taj ispitni rok. 
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Učenici s teškoćama
Za sve učenike ispiti su iz određenoga predmeta državne mature sadržajno isti, no 
postoji pravo na prilagodbu ispitne tehnologije za učenike s teškoćama. Važno je da 
se učenik s teškoćama javi ispitnome koordinatoru koji će ga upoznati s načinom 
polaganjaispita te sa svime onim što je potrebno učiniti kako bi ostvario svoja prava. 
Podrobnije informacije o tome navedene su u brošuri Upute za provođenje državne 
mature za pristupnike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama koja se može 
dobiti od ispitnoga koordinatora ili pronaći na internetskim stranicama Nacionalnoga 
centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja www.ncvvo.hr. 

Postavljenje zahtjeva za prilagodbom ispitne tehnologije i dostavljanje dokumentacije 
kojom se dokazuje postojanje teškoće i potkrepljuje zahtjev neće imati nikakvoga 
negativnog učinka na učenikovu prijavu ili njegova prava

Kalendar polaganja ispita državne mature
Ispiti iz hrvatskoga jezika i materinskoga jezika nacionalnih manjina provodit će se u 
dva dijela: školski sastavak (esej) u ožujku i test u svibnju. 

Ispiti iz stranih jezika obveznoga i izbornoga dijela mature su isti i pišu se na isti način 
u vrijeme kako je za školsku godinu 2009./2010. određeno Kalendarom polaganja 
ispita državne mature: esej i čitanje u ožujku, a ispit slušanja u svibnju.

Ispiti iz klasičnih jezika (grčki jezik i latinski jezik) provodit će se u svibnju. 
Ispiti izbornoga dijela provodit će se u razdoblju od veljače do svibnja. Svaki učenik 
može u jednome danu polagati do dva izborna predmeta.

U vrijeme provedbe ispita obveznoga dijela nastava se ne može održavati niti u jednoj 
prostoriji ili dijelu školske zgrade, dok se u vrijeme provedbe ispita izbornoga dijela 
nastava može redovito održavati za ostale učenike, a za učenike koji polažu mora 
se osigurati ispitna prostorija prema pravilima koje propisuje Nacionalni centar za 
vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Ljetni ispitni rok
Prijava: do 1. veljače 2010.
Dostava rezultata ispita školama: 2. srpnja 2010.
Dostava svjedodžbi školama: 16. srpnja 2010.

19. veljače 2010. Psihologija

Informatika

26. veljače 2010. Sociologija

Logika

16. ožujka 2010. Materinski jezici nacionalnih manjina – školski sastavak (esej) – osnovna i viša razina

17. ožujka 2010. Hrvatski jezik – školski sastavak (esej) – osnovna i viša razina

18. ožujka 2010. Engleski jezik – čitanje s razumijevanjem i pisanjem – osnovna i viša razina

19. ožujka 2010. Njemački jezik – čitanje s razumijevanjem i pisanjem – osnovna i viša razina

22. ožujka 2010. Talijanski jezik – čitanje s razumijevanjem i pisanjem – osnovna i viša razina

23. ožujka 2010. Francuski jezik – čitanje s razumijevanjem i pisanjem – osnovna i viša razina

24. ožujka 2010. Španjolski jezik – osnovna i viša razina

Etika

14. travnja 2010. Fizika

Povijest
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Jesenski ispitni rok
Prijava: do 24. srpnja 2010.
Dostava rezultata ispita školama: 16. rujna 2010.
Dostava svjedodžbi školama: 30. rujna 2010.

24. kolovoza 2010. Hrvatski jezik – osnovna i viša razina

Glazbena umjetnost

25. kolovoza 2010. Matematika

Likovna umjetnost

26. kolovoza 2010. Engleski jezik – viša razina i osnovna razina

Njemački jezik, francuski jezik, talijanski jezik, španjolski jezik – osnovna razina

Etika

27. kolovoza 2010. Njemački jezik – viša razina

Talijanski jezik – viša razina

28. kolovoza 2010. Psihologija

Biologija

30. kolovoza 2010. Povijest

Filozofija

31. kolovoza 2010. Fizika

Sociologija

1. rujna 2010. Politika i gospodarstvo

Kemija

2. rujna 2010. Geografija

Vjeronauk

15. travnja 2010. Vjeronauk

Zemljopis

21. travnja 2010. Biologija

Likovna umjetnost

22. travnja 2010. Kemija

Glazbena umjetnost

26. svibnja 2010. Materinski jezici nacionalnih manjina – osnovna i viša razina

Grčki jezik

Latinski jezik –osnovna i viša razina

27. svibnja 2010. Matematika – osnovna i viša razina

28. svibnja 2010. Hrvatski jezik – osnovna i viša razina

31. svibnja 2010. Engleski jezik – osnovna i viša razina

Njemački jezik – osnovna razina

Talijanski jezik – osnovna razina

Francuski jezik – osnovna razina

Filozofija

1.lipnja 2010. Njemački jezik – viša razina

Talijanski jezik – viša razina

Politika i gospodarstvo

2. lipnja 2010. Francuski jezik – viša razina

Španjolski jezik – viša razina
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Rezultati ispita državne mature 
Rezultati ispita državne mature, čim budu objavljeni, bit će dostupni na internetskoj 
stranici www.postani-student.hr.

Učenici će obavijesti o rezultatima ispita dobiti i u školi. Nacionalni centar za vanjsko 
vrednovanje obrazovanja dostavit će rezultate ispita školama u roku od 30 dana od 
dana završetka zadnjega ispita.

Ispit, odnosno ispite koje učenik nije položio može ponovno polagati u sljedećemu 
ispitnom roku. Svaki ispit učenik ima pravo polagati dva puta bez plaćanja troškova. 
Ako ispit ne položi ni drugi put, treći i svaki sljedeći put učenik osobno snosi troškove 
polaganja ispita.

Predmeti izbornoga dijela državne mature ne upisuju se u svjedodžbu o državnoj 
maturi. Kada ih učenik položi, potvrdu o tome dobit će na propisanome obrascu.

Ako učenik položi ispite državne mature, ali nije zadovoljan ocjenom koju je ostvario, 
ima pravo još jednom polagati taj ispit u sljedećemu ispitnom roku. To pravo može 
se ostvariti iz najviše dvaju ispita. Ako učenik na taj način ponovno piše ispit i dobije 
lošiju ocjenu, bolja ocjena smatrat će se konačnom.

Nakon položenoga obveznog dijela državne mature učenici gimnazija dobit će 
svjedodžbu o položenoj državnoj maturi. Za položene izborne predmete izdaje se 
potvrda o položenome ispitu ili ispitima. Učenik strukovne škole dobiva potvrdu o 
položenim ispitima obveznoga i/ili izbornoga dijela državne mature.

Rang-liste po studijskim programima
Nakon što položi ispite državne mature koje zahtijeva studijski program za koji se 
učenik prijavio te ispunjava ostale preduvjete učenik će se naći na rang listi za taj 
studijski program. Međutim, pravo upisa na studijski program imaju samo oni koji se 
na rang-listi nalaze iznad upisnoga praga, odnosno unutar upisne kvote.

Učenik je položio državnu maturu ako položi sva tri predmeta koja čine 
obvezni dio državne mature. To znači da se, i u slučaju da ne položi ispite iz 
izbornoga dijela, smatra da je učenik položio državnu maturu. 
Ocjena nedovoljan (1) na ispitu državne mature više razine (A) ne 
preračunava se u osnovnu razinu (B) ispita. 

3. rujna 2010. Informatika

Logika

4. rujna 2010. Francuski jezik – viša razina

Španjolski jezik – viša razina

6. rujna 2010. Materinski jezici nacionalnih manjina

Grčki jezik

Latinski jezik – osnovna i viša razina
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Nakon što ostvari pravo upisa na studijski program, važno je znati da učenik namjeru 
upisa na studij mora potvrditi. To će učiniti unosom TAN-a koji dobiva u školi zajedno s 
PIN-om i koji je poznat samo učeniku.

Učenik će imati uvid u rang-liste za svaki studijski program koji je prijavio i moći će 
vidjeti koliko su bodova i na koji način sakupili ostali kandidati. 

Namjeru upisa na određeni studijski program na kojemu ostvaruje pravo upisa, 
učenik treba potvrditi što prije jer time će osloboditi mjesto na rang-listama ostalih 
studijskih programa koje je prijavio i na kojima je stekao pravo upisa. Naime, svaki bi 
učenik trebao imati razumijevanja za niže rangirane kandidate koji se na te studijske 
programe žele upisati te nije nužno nepotrebno dugo zauzimati im mjesto.

Ako učenik ostvari pravo upisa na jedan ili više studijskih programa koji su niže na 
njegovoj listi želja, ali ne i na svoj prvi izbor, u tome slučaju potrebno je potvrditi 
namjeru upisa na jedan od tih studijskih programa. Na taj će način učenik osloboditi 
mjesto na onim rang-listama na kojima je također stekao pravo upisa ili su niže na 
njegovoj listi želja. Međutim, taj učenik i dalje ostaje na rang-listama onih studijskih 
programa koji su pozicionirani više na njegovoj listi želja, a na kojima trenutačno 
nije stekao pravo upisa. No, ako se do kraja upisnoga postupka na tim studijskim 
programima oslobodi mjesto, učenik će se na taj studijski program moći prebaciti.

Ako učenik ne ostvari pravo upisa niti na jedan studijski program, ne treba gubiti nadu 
nego treba čekati do kraja postupka. Naime, svaki kandidat koji se prijavio na više 
studijskih programa, odabirom određenoga studijskog programa oslobađa mjesto na 
svim ostalim rang-listama, osim na onoj na kojoj je potvrdio namjeru upisa.

Kada učenik potvrdi namjeru upisa na neki studijski program, treba pročitati upute na 
internetskim stranicama visokoga učilišta na koje se namjerava upisati ili se izravno 
raspitati kakav je daljnji postupak. 

Drugi (jesenski) krug upisa omogućen je samo za studijske programe na kojima je 
ostalo slobodnih mjesta. 

Ako u prvome (ljetnom) krugu učenik nije upisao neki od željenih studijskih programa, 
ima mogućnost ponovno se prijaviti. No, može se prijaviti samo na studijske programe 
na kojima je ostalo mjesta. Također, u jesenskome roku može ponovno prijaviti i 
polagati ispite državne mature, a za rangiranje će se koristiti bolji rezultat.

Postupak potvrđivanja namjere upisa na studijske programe traje 
četrnaest dana. Tijekom toga postupka rang-liste se neprekidno prilagođuju 
i time mogućnosti za upis povećavaju.





Nacionalni 
informacijski 
sustav prijava
na visoka
učilišta
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Prijava u sustav
Kako bi se prijavio na internetsku stranicu www.postani-student.hr potrebno je 
unijeti svoju korisničku oznaku i lozinku (elektronički identitet iz sustava AAI@EduHr) i 
PIN. 

Minimalni tehnički preduvjeti za pristup toj internetskoj stranici su:
Internet Explorer 6/7/8, Firefox, Chrome, Safari, Opera i ostali preglednici koji 
podržavaju W3C standarde i JavaScript tehnologije.

Prikaz 1. Prijava u sustav

Prijava ispita državne mature i studijskih programa
1. prosinca 2009. – 31. siječnja 2010. (do 23:59h) 
Klikom na link »Moj odabir« učenik dobiva mogućnost prijave do 10 studijskih 
programa. Kad odabere studijske programe automatski prijavljuje ispite državne 
mature koje zahtijevaju ti studijski programi. Prilikom odabira prvoga studijskog 
programa, ako je uvjet odabranoga studijskog programa osnovna razina (B), učeniku 
će se ponuditi mogućnost odabira više razine (A) ispita državne mature. Također, 
učenik će odabrati željeni strani jezik. Razine ispita obveznoga dijela i popis ispita 
izbornoga dijela državne mature koje je učenik prijavio bit će prikazane na desnoj 
strani ekrana.

Ako učenik želi na nekome visokom učilištu prijaviti dvopredmetni studij, omogućit 
će mu se prijava neograničenoga broja dvopredmetnih studijskih programa istoga 
visokog učilišta. Ovo se ne odnosi na kombinacije dvopredmetnih studijskih programa 
koje je visoko učilište unaprijed propisalo. Svaka se takva kombinacija broji kao jedan 
jednopredmetni studij. Prethodno je potrebno na internetskim stranicama visokoga 
učilišta provjeriti koje su kombinacije dvopredmetnih studijskih programa moguće. S 
obzirom na činjenicu da je za neki dvopredmetni studij potrebno ostvariti pravo upisa 
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na oba dvopredmetna studijska programa, poželjno je prijaviti sve dvopredmetne 
studijske programe koji dolaze u obzir za studiranje na nekome visokom učilištu. 

Ako se učenik ne želi prijaviti za upis na studijske programe već samo za polaganje 
ispita državne mature, u istome prozoru može odabrati ispite državne mature. 

Prikaz 2. Odabir ispita državne mature i studijskih programa

Polaganje ispita državne mature
19. veljače 2010. – 2. lipnja 2010.
Datumi polaganja ispita mogu se vidjeti u kalendaru na str. 22 ove publikacije.
O mjestu polaganja ispita učenici će biti obaviješteni u školi.

Provjera ocjena i osobnih podataka
1. studenoga 2009. – 21. lipnja 2010.
Klikom na link »Moji podatci« učenik može provjeriti ocjene iz srednje škole, osobne 
podatke te moguće rezultate natjecanja i športsku kategoriju. 
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Prikaz 3. Ocjene iz srednje škole

Rezultati ispita državne mature
do 30. lipnja 2010. 
Klikom na link »Moji rezultati« mogu se provjeriti rezultati postignuti na ispitima 
državne mature.

Ako su na linku »Moji podatci« upisani netočni podatci, učenik to što prije 
mora prijaviti razredniku ili ispitnomu koordinatoru kako bi podatci bili pra-
vodobno ispravljeni. 
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Prikaz 4. Rezultati ispita državne mature

Klikom na link »Detaljno« otvorit će se obrazac na kojemu se detaljno vidi kako su se 
stekli bodovi za svaki pojedini ispit. Ako učenik primijeti da zadatci nisu bodovani na 
odgovarajući način, elektroničkim će putem, koristeći odgovarajući link, podnijeti žalbu 
Nacionalnome centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

Prikaz 5. Slike i prikaz bodovanja pojedinih ispita

 

Promjena liste prioriteta studijskih programa
1. veljače 2010. – 5. srpnja 2010.
U slučaju da učenik želi promijeniti svoju listu prioriteta, to može učiniti do 5. srpnja 
2010. godine.

Učenik može napraviti sljedeće: 
	 •	promijeniti	prioritete	studijskih	programa,
	 •	izbrisati	neki	studijski	program	s	liste,
	 •	dodati	novi	studijski	program	u	okviru	već	prije	odabranih	razina	obveznih	
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  predmeta te izbornih predmeta,
	 •	odustati	od	prijave	svih	studijskih	programa.

Prikaz 6. Lista želja

Rezultati po prijavljenim studijskim programima
Za svaki studijski program koji je prijavio učenik će vidjeti koliko je ukupno bodova 
osvojio, detaljnu strukturu bodova, trenutačni plasman, upisni prag, ima li trenutačno 
pravo upisa (što je određeno trenutačnim plasmanom i upisnim pragom), početni 
plasman, a može vidjeti i cijelu rang-listu za svaki od tih studijskih programa. 

Prikaz 7. Rezultati po prijavljenim studijskim programima

Plasman je trenutačno mjesto na rang-listi koje se može pomaknuti prema višemu 
mjestu na rang-listi kada se oslobode mjesta koja zauzimaju kandidati koji su ostvarili 
pravo upisa i na nekome drugome studijskom programu koji se nalazi više na njihovoj 
listi želja. Vidljiv je i očekivani pomak prema naprijed, tj. koliko takvih kandidata ima.

Valja naglasiti da ta brojka nije ničime zajamčena jer kandidati mogu odabrati i studijske 
programe koji su niže na njihovoj listi želja, pa se zato očekivani pomak prema naprijed 
ne mora zaista i ostvariti. Početni plasman je mjesto na rang-listi koje je kandidat 
zauzeo prvoga dana izrade rang-lista. 

Klikom na link »Plasman« učeniku će se prikazati rang-lista za odabrani studijski 
program. Daljnim klikom na link »Detaljno« učenik ima uvid u detaljnu strukturu bodova 
koje su ostvarili i ostali kandati na rang-listi.
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Prikaz 8. Rang-lista po plasmanu

 

Detaljna struktura bodova i način bodovanja
Klikom na link »Detaljno« otvorit će se obrazac na kojemu je vidljiva detaljna 
struktura bodova osvojenih za svaki pojedini studijski program. Ako kandidatu nisu na 
odgovarajući način bodovane dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti 
ili posebna postignuća o kojima vodi brigu visoko učilište, na ovome će obrascu 
pronaći link putem kojega elektroničkim putem može podnijeti žalbu visokome učilištu.

Detaljna struktura bodova i način bodovanja u nastavku teksta je objašnjena na 
sljedećemu primjeru. 

Visoko je učilište za određeni studijski program odredilo sljedeće uvjete:
		 •	Ispit	iz	hrvatskoga	jezika	potrebno	je	položiti	na	razini	A.
	 •	Ispit	iz	matematike	potrebno	je	položiti	na	razini	B.
	 •	Ispit	iz	stranoga	jezika	potrebno	je	položiti	na	razini	B.
	 •	Potrebno	je	položiti	jedan,	bilo	koji,	izborni	predmet.
	 •	Prosječna	ocjena	svih	predmeta	tijekom	četiriju	razreda	srednje	škole	donosi	do	20%
  ukupnih bodova na temelju kojih se izrađuje rang-lista za taj studijski program.
	 •	Rezultat	na	ispitu	iz	hrvatskoga	jezika	donosi	do	20%	ukupnih	bodova.
	 •	Rezultat	na	ispitu	iz	matematike	donosi	do	5%	ukupnih	bodova.
	 •	Rezultat	na	ispitu	iz	stranoga	jezika	donosi	do	10%	ukupnih	bodova.
	 •	Rezultat	na	ispitu	iz	izbornoga	predmeta	donosi	do	5%	ukupnih	bodova.
	 •	Rezultat	na	dodatnoj	provjeri	znanja,	vještina	i	sposobnosti	koju	provodi	visoko
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  učilište, ovdje test intelektualnih sposobnosti, donosi do 30% ukupnih bodova.
	 •	Nagrada	na	državnome	natjecanju	donosi	10%	ukupnih	bodova.

Ukupan broj bodova koji se za taj studijski program mogu prikupiti jest 1.000. Prema 
tome, na temelju ocjena može se prikupiti najviše 200 bodova, na temelju rezultata na 
ispitu iz hrvatskoga jezika najviše 200, na temelju rezultata na ispitu iz matematike 
najviše 50 itd.

Prikaz 9. Detaljna struktura bodova i način bodovanja kandidata

Preduvjet Preduvjet zadovoljen

Naziv Status

Hrvatski jezik - A razina Položen Da

Matematika - B razina Položen

Strani jezik - B razina Položen

Izborni predmet Položen

Element 
bodovanja

Najveći 
mogući 
rezultat

Najveći 
mogući broj 
bodova

Rezultat Broj
bodova

Ukupno

Bodovi iz srednje 
škole

Prosjek 
svih ocjena

5 200 4,5 180 180

Bodovi 
na državnoj 
maturi

Hrvatski jezik 
- A razina

100 200 60 120 234,4

Matematika 
- A razina *

160 50 110 34,4

Engleski jezik 
- B razina *

160 100 80 50

Povijest 100 50 60 30

Bodovi s do-
datnih provjera 
znanja, vještina 
i sposobnosti

Test
intelektualnih 
sposobnosti

100 300 50 150 150

Bodovi za poseb-
na postignuća

Nagrada 
na državnome 
natjecanju 
iz hrvatskoga jezika

100 100 100

* Ispit su pisali kandidati na razini A i na razini B. Rezultat ispita na razini A množi se s 1,6. 664,4

Kandidat, na primjeru iz Prikaza 9., položio je sve ispite obveznoga dijela državne 
mature i jedan izborni predmet te time zadovoljio osnovne preduvjete za uvrštenje na 
rang-listu toga studijskog programa.

Svi se parametri za bodovanje preračunavaju u bodove sljedećom 
jednostavnom linearnom transformacijom:
Broj bodova = rezultat / najveći mogući rezultat x najveći mogući broj bodova.
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Kandidat, na primjeru iz Prikaza 9., ostvario je prosjek ocjena 4,5. Najviši mogući 
prosjek ocjena (5,0) donio bi mu 200 bodova. Dakle, naš je kandidat, na temelju 
svojega prosjeka, ostvario 4,5/5 x 200 = 180 bodova.

Isti je kandidat ostvario 60% bodova na ispitu iz hrvatskoga jezika na razini A. Na 
tome je ispitu moguće ostvariti najviše 100% bodova što bi mu donijelo 200 bodova, 
pa je naš kandidat ostvario 60/100 x 200 = 120 bodova po osnovi ispita državne 
mature iz hrvatskoga jezika.

Iako se za taj studijski program zahtijeva polaganje ispita iz matematike na razini 
B, naš je kandidat položio ispit iz matematike na razini A. Rezultat postignut na 
razini A preračunava se u razinu B množenjem s 1,6. I na ispitu razine A i na ispitu 
razine B moguće je ostvariti najviše 100% bodova. Tada se 100% bodova na razini 
A preračunava u 160% bodova s razine B, pa je tako najveći rezultat koji je moguće 
postići na ovome ispitu 160%. Po osnovi matematike, za taj se studijski program 
može osvojiti najviše 50 bodova. Naš je kandidat na razini A osvojio 68,75% bodova, 
što preračunano u razinu B iznosi 110% te je njegov ukupni rezultat 110/160 x 
50=34,4 boda.

Neki su kandidati ispit iz stranoga jezika, također, polagali na razini A, pa je i ovdje 
najveći mogući rezultat 160%. Ispit iz stranoga jezika donosi najviše 100 bodova za 
ovaj studijski program. Naš je kandidat položio ispit iz engleskoga jezika na razini 
B i ostvario 80% bodova te se njegov rezultat ne preračunava, tako da na temelju 
stranoga jezika, za ovaj studijski program, ostvaruje 80/160 x 100 = 50 bodova.

Ispit iz bilo kojega izbornog predmeta donosi najviše 50 bodova za taj studijski 
program. Naš kandidat sa 60% bodova iz povijesti osvaja 60/100 x 50 = 30 bodova 
za taj studijski program.

Da je naš kandidat položio više izbornih predmeta, za bodovanje bi mu se uzeo jedan 
predmet, i to onaj na kojemu je polučio najbolji rezultat.

Test intelektualnih sposobnosti donosi najviše 300 bodova za ovaj studijski program. 
Naš je kandidat riješio 50% toga testa tako da osvaja 50/100 x 300=150 bodova.

Na kraju, za ovaj studijski program nagrada na državnome natjecanju donosi 100 
bodova. Naš je kandidat osvojio neku od nagrada na državnome natjecanju iz 
hrvatskoga jezika i time osvojio tih 100 bodova.

Potvrda namjere upisa na studijske programe
7.– 20. srpnja 2010.
Za bilo koji studijski program na kojemu je kandidat ostvario pravo upisa, moguće je 
potvrditi namjeru upisa.

Jednopredmetni studijski programi ili unaprijed utvrđene 
kombinacije dvopredmetnih studijskih programa
Potrebno je odabrati jedan od željenih studijskih programa na kojemu je ostvareno 
pravo upisa.
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Prikaz 10. Odabir jednopredmetnoga studijskog programa

Prikaz 11. Klikom na link na dnu ekrana i upisom TAN-a potvrđuje se namjera upisa.

 

Studijski program za čiju je potvrdu namjere upisa rok istekao više neće biti dostupan. 
Ako kandidat nije ostvario pravo upisa na studijski program s vrha liste svojih 
prioriteta, a to je pravo ostvario na nekome drugome studijskom programu, 
preporučljivo je potvrditi namjeru upisa na taj studijski program. Ako se za njega 
kasnije oslobodi mjesto na studijskome programu s vrha liste njegovih želja, odnosno 
koji je viši na listi njegovih želja, kandidat će moći svojim TAN-om potvrditi namjeru 
upisa na taj studijski program, čime će se postojeća namjera automatski izbrisati. 

Kandidat ima na raspolaganju 48 sati da potvrdi namjeru upisa na jedan 
studijski program – bilo koji od onih na kojemu je na rang listi iznad upisnoga 
praga, odnosno unutar upisne kvote. Vrijeme od 48 sati počinje se odbrojavati 
u trenutku kada se na pojedinoj rang-listi kandidat pojavi unutar upisne 
kvote. Rok za potvrdu namjere upisa za svaki pojedini studijski program jasno 
je vidljiv u odgovarajućemu stupcu tablice.
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Dvopredmetni studijski programi
Ako kandidat želi potvrditi namjeru upisa na dvopredmetni studijski program, potrebno 
je najprije odabrati dva dvopredmetna studijska programa, a zatim potvrditi namjeru 
upisa klikom na link na dnu ekrana i upisom TAN-a.

Prikaz 12. Odabir dvopredmetnih studijskih programa

 

Nakon potvrde namjere upisa daljnje informacije potrebno je potražiti izravno 
na visokome učilištu na kojemu je ostvareno pravo upisa.





Studijski
programi 





4343
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Vrste studija na visokim učilištima 
u Republici Hrvatskoj
Na visokim se učilištima u Republici Hrvatskoj izvode sveučilišni i stručni studiji. 

Sveučilišni studiji, koji se provode u organizaciji sveučilišta, obuhvaćaju tri vrste 
studija: preddiplomski, diplomski i poslijediplomski. 

Preddiplomski sveučilišni studij traje, u pravilu, od tri do četiri godine te osigurava 
završnost i istodobno omogućuje nastavak studija na diplomskoj razini. 

Stručni studiji su programi koji se provode kroz dvije vrste studija: stručne studije i 
specijalističke diplomske stručne studije. Stručne studije u pravilu izvode veleučilišta, 
visoke škole i, iznimno, sveučilišta. Stručni studiji traju od dvije do tri godine.

Određeni studiji, poput medicine, prava, veterine i odgojnih znanosti, provode se 
integrirano kroz prvu i drugu razinu studija (integrirani preddiplomski i diplomski 
sveučilišni studiji) koji traju od pet do šest godina. 

Odluke visokih učilišta o korištenju rezultata ispita 
državne mature pri upisu na studijske programet
Na stranicama koje slijede donosimo tablični prikaz odluka visokih učilišta o korištenju 
rezultata ispita državne mature pri upisu na studijske programe koji kandidatu 
služi kao osnovni priručnik u kojemu se nalazi popis svih visokih učilišta u Republici 
Hrvatskoj s nazivima studijskih programa koje izvode te uvjetima upisa.

Osim pregleda ispita državne mature, kandidatu će tablični prikaz pomoći u planiranju 
aktivnosti za izbor studija te pravodobno traženje svih drugih potrebnih informacija za 
uspješno polaganje ispita državne mature, prijavu i upis na željeni studij.

Informacije o broju upisnih mjesta za pojedini studijski program nalazit će se na 
internetskim stranicama www.postani-student.hr.
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne 
mature

Predu-
vjet za 
upis

Dodatna provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napome-
na

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne 
mature

Predu-
vjet za 
upis

Dodatna provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napome-
na

Odjel za akvakul-
turu

Akvakultura Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 40% B 20% B 20% B 20%

Odjel za ekonomiju 
i poslovnu ekono-
miju

Ekonomija; studijski 
smjer: Ekonomija

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 25% B 25% B 10% 1. mjesto na državnim natjecanjima iz 
matematike - varijanta A ili hrvatskoga 
jezika - 5%; športaši 1. kategorije - 5%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Turizam, 
Međunarodna trgovina, 
Marketing

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 25% B 25% B 10%

Odjel za elektro-
tehniku i računar-
stvo

Elektrotehničke i komu-
nikacijske tehnologije u 
pomorstvu

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 15% B 25% B 15% Kandidati sa završenom gimnazijom, 
srednjom elektrotehničkom školom ili 
srodnom četverogodišnjom školom 
tehničkog smjera - 10%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natje-
canjima iz matematike - varijanta A ili 
fizike - 5%

Primjenjeno / poslovno 
računarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 30% B 15% B 25% B 15% Kandidati sa završenom gimnazijom - 
10%, kandidati sa srednjom elektro-
tehničkom četverogodišnjom školom 
ili srodnom četverogodišnjom školom 
informatičkog smjera - 5%; 1. - 3. 
mjesto na državnim ili međunarodnim 
natjecanjima iz matematike - varijanta 
A ili informatike - 5%

Odjel 
za komunikologiju

Mediji i kultura društva Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 20% A 15% A 5% Engleski 
jezik A- 
10%

Ispit iz opće kulture - 30%; intervju - 
20%

Odjel za stručne 
studije

Sestrinstvo Izvanredni 
preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 20% B20% B10% Talijan-
ski/engle-
ski jezik 
B- 20%

Biologija- 
10%

Izborni 
predmet je 
obvezan

Intervju - 20%

Odjel za umjetnost 
i restauraciju

Restauracija i konzerva-
cija predmeta od drva, 
papira, tekstila, metala i 
keramike

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 0% Talijan-
ski/engle-
ski jezik 
B- 15%

Kemija 
10% ili 
likovna 
umjet-
nost 15%

Navedeni 
izborni 
predmeti su 
obvezni

Ispit iz opće kulture/povijest umjetno-
sti - 10%; vještina ruke/crtanje mrtve 
prirode - 10%; intervju - 5%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima 
iz društvenih i humanističkih znanosti - 
2,5%; športaši 1.-6. kategorije - 2,5%

Pomorski odjel Brodostrojarstvo Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5% Plovidbeni staž - kandidati s minimalno 
6 mjeseci plovidbe u svojstvu vježbenika 
(za Brodostrojarstvo - stroja, za Nautiku 
- palube) - 10%; kandidati sa završenom 
srednjom pomorskom školom - 10%; 
1.-3. mjesto na državnim natjecanjima 
iz matematike - varijanta A, hrvatskoga 
jezika ili stranoga jezika - 2,5%; športaši 
1.-6. kategorije - 2,5%

Nautika Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5%

Pomorske tehnologije 
jahta i marina

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5% 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz 
matematike - varijanta A, hrvatskoga 
jezika ili stranoga jezika - 2,5%; športaši 
1.-6. kategorije - 2,5%



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne 
mature

Predu-
vjet za 
upis

Dodatna provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napome-
na
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne 
mature

Predu-
vjet za 
upis

Dodatna provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napome-
na
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Odjel za akvakul-
turu

Akvakultura Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 40% B 20% B 20% B 20%

Odjel za ekonomiju 
i poslovnu ekono-
miju

Ekonomija; studijski 
smjer: Ekonomija

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 25% B 25% B 10% 1. mjesto na državnim natjecanjima iz 
matematike - varijanta A ili hrvatskoga 
jezika - 5%; športaši 1. kategorije - 5%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Turizam, 
Međunarodna trgovina, 
Marketing

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 25% B 25% B 10%

Odjel za elektro-
tehniku i računar-
stvo

Elektrotehničke i komu-
nikacijske tehnologije u 
pomorstvu

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 15% B 25% B 15% Kandidati sa završenom gimnazijom, 
srednjom elektrotehničkom školom ili 
srodnom četverogodišnjom školom 
tehničkog smjera - 10%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natje-
canjima iz matematike - varijanta A ili 
fizike - 5%

Primjenjeno / poslovno 
računarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 30% B 15% B 25% B 15% Kandidati sa završenom gimnazijom - 
10%, kandidati sa srednjom elektro-
tehničkom četverogodišnjom školom 
ili srodnom četverogodišnjom školom 
informatičkog smjera - 5%; 1. - 3. 
mjesto na državnim ili međunarodnim 
natjecanjima iz matematike - varijanta 
A ili informatike - 5%

Odjel 
za komunikologiju

Mediji i kultura društva Preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 20% A 15% A 5% Engleski 
jezik A- 
10%

Ispit iz opće kulture - 30%; intervju - 
20%

Odjel za stručne 
studije

Sestrinstvo Izvanredni 
preddiplomski 
sveučilišni 
studij

3 godine Dubrovnik 20% B20% B10% Talijan-
ski/engle-
ski jezik 
B- 20%

Biologija- 
10%

Izborni 
predmet je 
obvezan

Intervju - 20%

Odjel za umjetnost 
i restauraciju

Restauracija i konzerva-
cija predmeta od drva, 
papira, tekstila, metala i 
keramike

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 0% Talijan-
ski/engle-
ski jezik 
B- 15%

Kemija 
10% ili 
likovna 
umjet-
nost 15%

Navedeni 
izborni 
predmeti su 
obvezni

Ispit iz opće kulture/povijest umjetno-
sti - 10%; vještina ruke/crtanje mrtve 
prirode - 10%; intervju - 5%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima 
iz društvenih i humanističkih znanosti - 
2,5%; športaši 1.-6. kategorije - 2,5%

Pomorski odjel Brodostrojarstvo Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5% Plovidbeni staž - kandidati s minimalno 
6 mjeseci plovidbe u svojstvu vježbenika 
(za Brodostrojarstvo - stroja, za Nautiku 
- palube) - 10%; kandidati sa završenom 
srednjom pomorskom školom - 10%; 
1.-3. mjesto na državnim natjecanjima 
iz matematike - varijanta A, hrvatskoga 
jezika ili stranoga jezika - 2,5%; športaši 
1.-6. kategorije - 2,5%

Nautika Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 10% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5%

Pomorske tehnologije 
jahta i marina

Preddiplomski 
sveučilišni 
studij (redovni/
izvanredni)

3 godine Dubrovnik 30% B 20% B 20% B 20% Intervju - 5% 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz 
matematike - varijanta A, hrvatskoga 
jezika ili stranoga jezika - 2,5%; športaši 
1.-6. kategorije - 2,5%
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija; 
smjerovi:Financijski 
menadžment, Mar-
keting, Menadžment, 
Poduzetništvo, Poslovna 
informatika

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Računovodstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Varaždin 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Računovod-
stvo i Trgovina

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Elektrotehnički 
fakultet

Elektrotehnika Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Izborni predmet je 
obvezan

1.- 3. mjesto na državnom natjecanju u matematici, fizici 
ili informatici - izravan upis; izravan upis za kandidate iz 
onih srednjih škola koji su odlukom Fakultetskog vijeća 
stekli pravo predlaganja najboljih učenika za izravan upis 

Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Auto-
matika, Informatika 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Izborni predmet je 
obvezan

Filozofski fakultet Engleski jezik i književ-
nost - Njemački jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Njemački 
jezik 30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike - 10%, 
hrvatskoga jezika - 10% i stranoga jezika - 10%;  jedna od 
svjedodžbi: Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturmini-
sterkonferenz (DSD II) - 10% ili Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH 
2/ DSH 3) - 10% ili Goethe-Zertifikat C1/ Goethe-Zertifikat 
C2/ Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) - 10% ili Kleines 
Deutsches Sprachdiplom / Großes Deutsches Sprachdi-
plom des Goethe - Instituts - 10% ili TestDaF TDN 4/ TDN 
5 - 10% ili Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch 
C1/C2 - 10% ili ECL Deutsch C1 - 10% ili Österreichisches 
Sprachdiplom OSD- Oberstufe Deutsch/C1 - 10%

Engleski jezik i knji-
ževnost - Filozofija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Filozofija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, filozofije - 10%, stranoga 
jezika - 10% i logike - 10%

Hrvatski jezik i 
književnost - Povijest 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 3% B 7% Povijest 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom susretu LIDRANO - 10%; 
sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% i 
povijesti - 10%

Hrvatski jezik i književ-
nost (jednopredmetni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 45% B 5% B 10% Povijest 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Informatologija (jedno-
predmetni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 15% B 25% Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
informatike - 10%

Mađarski jezik i književ-
nost - Hrvatski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% B 4% Povijest 
4%

Povijest je obvezan 
uvjet; mađarski 
jezik je obvezan 
uvjet za pripadnike 
mađarske nacio-
nalne manjine - A 
30%

Ukoliko u 
obveznom 
dijelu državne 
mature nije po-
ložen mađarski 
jezik, polaže se 
kao dodatna 
provjera - 30%

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili ma-
đarskoga jezika - 10%; položen ispit iz mađarskoga jezika 
na A razini u obveznom dijelu državne mature dodatno se 
vrednuje - 10%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

47

Ekonomski fakultet Poslovna ekonomija; 
smjerovi:Financijski 
menadžment, Mar-
keting, Menadžment, 
Poduzetništvo, Poslovna 
informatika

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Računovodstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Varaždin 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Računovod-
stvo i Trgovina

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 0% B 25% B 25% B 25% Politika i 
gospo-
darstvo 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Elektrotehnički 
fakultet

Elektrotehnika Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Izborni predmet je 
obvezan

1.- 3. mjesto na državnom natjecanju u matematici, fizici 
ili informatici - izravan upis; izravan upis za kandidate iz 
onih srednjih škola koji su odlukom Fakultetskog vijeća 
stekli pravo predlaganja najboljih učenika za izravan upis 

Elektrotehnika; smjerovi: 
Elektroenergetika, Auto-
matika, Informatika 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Izborni predmet je 
obvezan

Filozofski fakultet Engleski jezik i književ-
nost - Njemački jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Njemački 
jezik 30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike - 10%, 
hrvatskoga jezika - 10% i stranoga jezika - 10%;  jedna od 
svjedodžbi: Deutsches Sprachdiplom Stufe II der Kulturmini-
sterkonferenz (DSD II) - 10% ili Deutsche Sprachprüfung für 
den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber (DSH 
2/ DSH 3) - 10% ili Goethe-Zertifikat C1/ Goethe-Zertifikat 
C2/ Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) - 10% ili Kleines 
Deutsches Sprachdiplom / Großes Deutsches Sprachdi-
plom des Goethe - Instituts - 10% ili TestDaF TDN 4/ TDN 
5 - 10% ili Europäisches Sprachenzertifikat (TELC) Deutsch 
C1/C2 - 10% ili ECL Deutsch C1 - 10% ili Österreichisches 
Sprachdiplom OSD- Oberstufe Deutsch/C1 - 10%

Engleski jezik i knji-
ževnost - Filozofija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Filozofija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, filozofije - 10%, stranoga 
jezika - 10% i logike - 10%

Hrvatski jezik i 
književnost - Povijest 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 3% B 7% Povijest 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom susretu LIDRANO - 10%; 
sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% i 
povijesti - 10%

Hrvatski jezik i književ-
nost (jednopredmetni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 45% B 5% B 10% Povijest 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Informatologija (jedno-
predmetni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 15% B 25% Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
informatike - 10%

Mađarski jezik i književ-
nost - Hrvatski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% B 4% Povijest 
4%

Povijest je obvezan 
uvjet; mađarski 
jezik je obvezan 
uvjet za pripadnike 
mađarske nacio-
nalne manjine - A 
30%

Ukoliko u 
obveznom 
dijelu državne 
mature nije po-
ložen mađarski 
jezik, polaže se 
kao dodatna 
provjera - 30%

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili ma-
đarskoga jezika - 10%; položen ispit iz mađarskoga jezika 
na A razini u obveznom dijelu državne mature dodatno se 
vrednuje - 10%
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Njemački jezik i književ-
nost (jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 20% B 5% Njemački 
jezik 
A 45% 

Sudjelovanje na državnom natjecanju  iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10% i stranoga jezika - 10%; 
jedna od svjedodžbi: Deutsches Sprachdiplom Stufe II 
der Kulturministerkonferenz (DSD II) - 10% ili Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH 2/ DSH 3) - 10% ili Goethe-Zertifi-
kat C1/ Goethe-Zertifikat C2/ Zentrale Oberstufenprüfung 
(ZOP) - 10% ili Kleines Deutsches Sprachdiplom / Großes 
Deutsches Sprachdiplom des Goethe - Instituts - 10% ili 
TestDaF TDN 4/ TDN 5 - 10% ili Europäisches Sprachen-
zertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 - 10% ili ECL Deutsch C1 
- 10% ili Österreichisches Sprachdiplom OSD- Oberstufe 
Deutsch/C1 - 10%

Hrvatski jezik i književ-
nost - Njemački jezik i 
književnost (dvopred-
metni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% Njemački 
jezik 
A 30%

Povijest 
8%

Izborni predmet je 
obvezan

Pedagogija - Povijest 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% B 5% 1. Po-
vijest 
30% 2. 
Psihologi-
ja 25%

Oba su predmeta 
obvezna

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
psihologije - 10%

Engleski jezik i književ-
nost - Hrvatski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% Engleski 
jezik 
A 30%

Povijest 
8%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10%

Psihologija (jednopred-
metni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 20% B 15% B 10% Psihologi-
ja 25%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
psihologije - 10%

Filozofija - Pedagogija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% B 5% 1.Filozofi-
ja 30% 2. 
Psihologi-
ja 25% 

Oba su predmeta 
obvezna

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10%, 
psihologija - 10%, filozofije - 10% i logike - 10%

Mađarski jezik i književ-
nost - Engleski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Mađarski jezik je 
obvezan uvjet za 
pripadnike ma-
đarske nacionalne 
manjine - A 30%

Ukoliko u 
obveznom 
dijelu državne 
mature nije po-
ložen mađarski 
jezik, polaže se 
kao dodatna 
provjera - 30%

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, mađarskoga jezika - 10%, matematike - 10% i 
stranoga jezika - 10%; položen ispit iz mađarskoga jezika 
na A razini u obveznom dijelu državne mature dodatno se 
vrednuje - 10%

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo; smjer: 
opći 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 40% B 5% B 30% B 10% Fizika 
15%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Građevinarstvo; smjer: 
opći 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 5% B 45% B 10%

Katolički 
bogoslovni fakultet 
u Đakovu

Filozofsko-teološki 
studij 

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Đakovo 25% A 25% B 5% B 15% Povijest ili 
vjeronauk 
20% 

Jedan od navede-
nih izbornih pred-
meta je obvezan

Razgovor (test) 
motivacije 
10%

Medicinski fakultet Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Osijek 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je obve-
zan i vrednovat će 
se s 20%; ostali 
položeni predmeti 
dodatno će se 
vrednovati još po 
10% 



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

49
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

49

Filozofski fakultet Njemački jezik i književ-
nost (jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 20% B 5% Njemački 
jezik 
A 45% 

Sudjelovanje na državnom natjecanju  iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10% i stranoga jezika - 10%; 
jedna od svjedodžbi: Deutsches Sprachdiplom Stufe II 
der Kulturministerkonferenz (DSD II) - 10% ili Deutsche 
Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer 
Studienbewerber (DSH 2/ DSH 3) - 10% ili Goethe-Zertifi-
kat C1/ Goethe-Zertifikat C2/ Zentrale Oberstufenprüfung 
(ZOP) - 10% ili Kleines Deutsches Sprachdiplom / Großes 
Deutsches Sprachdiplom des Goethe - Instituts - 10% ili 
TestDaF TDN 4/ TDN 5 - 10% ili Europäisches Sprachen-
zertifikat (TELC) Deutsch C1/C2 - 10% ili ECL Deutsch C1 
- 10% ili Österreichisches Sprachdiplom OSD- Oberstufe 
Deutsch/C1 - 10%

Hrvatski jezik i književ-
nost - Njemački jezik i 
književnost (dvopred-
metni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% Njemački 
jezik 
A 30%

Povijest 
8%

Izborni predmet je 
obvezan

Pedagogija - Povijest 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% B 5% 1. Po-
vijest 
30% 2. 
Psihologi-
ja 25%

Oba su predmeta 
obvezna

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
psihologije - 10%

Engleski jezik i književ-
nost - Hrvatski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 2% Engleski 
jezik 
A 30%

Povijest 
8%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10%

Psihologija (jednopred-
metni) 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 20% B 15% B 10% Psihologi-
ja 25%

Izborni predmet je 
obvezan

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10% ili 
psihologije - 10%

Filozofija - Pedagogija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% B 5% 1.Filozofi-
ja 30% 2. 
Psihologi-
ja 25% 

Oba su predmeta 
obvezna

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga 
jezika - 10%, matematike - 10%, stranoga jezika - 10%, 
psihologija - 10%, filozofije - 10% i logike - 10%

Mađarski jezik i književ-
nost - Engleski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% A 7% B 3% Engleski 
jezik A 
30%

Mađarski jezik je 
obvezan uvjet za 
pripadnike ma-
đarske nacionalne 
manjine - A 30%

Ukoliko u 
obveznom 
dijelu državne 
mature nije po-
ložen mađarski 
jezik, polaže se 
kao dodatna 
provjera - 30%

Sudjelovanje na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika 
- 10%, mađarskoga jezika - 10%, matematike - 10% i 
stranoga jezika - 10%; položen ispit iz mađarskoga jezika 
na A razini u obveznom dijelu državne mature dodatno se 
vrednuje - 10%

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo; smjer: 
opći 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 40% B 5% B 30% B 10% Fizika 
15%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Građevinarstvo; smjer: 
opći 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 5% B 45% B 10%

Katolički 
bogoslovni fakultet 
u Đakovu

Filozofsko-teološki 
studij 

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Đakovo 25% A 25% B 5% B 15% Povijest ili 
vjeronauk 
20% 

Jedan od navede-
nih izbornih pred-
meta je obvezan

Razgovor (test) 
motivacije 
10%

Medicinski fakultet Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Osijek 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je obve-
zan i vrednovat će 
se s 20%; ostali 
položeni predmeti 
dodatno će se 
vrednovati još po 
10% 
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Osijek 30% B 20% B 15% B 15% Ako je kandidat odslušao u srednjoj školi predmet zdrav-
stvena njega, vrednuje se s - 20%

Odjel za biologiju Biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 20% B 20% B 20% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - izravan upis

Odjel za fiziku Fizika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 10% B 30% B 10% 1. Fizika 
20% 2. 
Informa-
tika 10%

Nisu obvezni Sudjelovanje na državnom ili prva tri mjesta na župa-
nijskom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike 
- 10%

Odjel za kemiju Kemija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 25% B 10% B 25% B 20% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom ili sudjelovanje na međunarod-
nom natjecanju iz kemije - izravan upis

Odjel 
za matematiku 

Matematika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% B 0% A 40% B 0% Informa-
tika 20%

Nije obvezan Sudjelovanje na srednjoškolskom županijskom natjecanju 
iz matematike - 10%; sudjelovanje na osnovnoškolskom 
državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili infor-
matike - 5%; sudjelovanje na osnovnoškolskom županij-
skom natjecanju iz matematike - 3%; objavljeno ime među 
učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički 
zadatak postavljen u stručnom časopisu - 3%; objavljen 
stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u 
stručnom časopisu ili zborniku radova sa stručnog skupa - 
10%; sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike 
ili informatike tijekom srednje škole - izravan upis

Matematika i informati-
ka; nastavnički studij 

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 godi-
na

Osijek 30% B 0% A 40% B 0% Informa-
tika 20%

Nije obvezan

Poljoprivredni 
fakultet

Agrarno poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Bilinogojstvo, smjer: 
Ratarstvo 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Mehanizacija u poljo-
privredi 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Poljoprivreda; smjerovi: 
Agroekonomika, Bilino-
gojstvo, Mehanizacija, 
Zootehnika, Hortikultura 

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 20% B 20% B 20%

Zootehnika Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 
(redovni/izvan-
redni)

5 
godina

Osijek 40% B 25% B 5% B 15% Politika i 
gospo-
darstvo 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Završena gimnazija/ekonomska i upravna škola; športaš 
1.-6. kategorije; certifikat o znanju jezika - 5%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 35% B 5% B 15%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

51

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Osijek 30% B 20% B 15% B 15% Ako je kandidat odslušao u srednjoj školi predmet zdrav-
stvena njega, vrednuje se s - 20%

Odjel za biologiju Biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 20% B 20% B 20% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim ili županijskim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - izravan upis

Odjel za fiziku Fizika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 10% B 30% B 10% 1. Fizika 
20% 2. 
Informa-
tika 10%

Nisu obvezni Sudjelovanje na državnom ili prva tri mjesta na župa-
nijskom natjecanju iz fizike, matematike ili informatike 
- 10%

Odjel za kemiju Kemija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 25% B 10% B 25% B 20% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom ili sudjelovanje na međunarod-
nom natjecanju iz kemije - izravan upis

Odjel 
za matematiku 

Matematika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 30% B 0% A 40% B 0% Informa-
tika 20%

Nije obvezan Sudjelovanje na srednjoškolskom županijskom natjecanju 
iz matematike - 10%; sudjelovanje na osnovnoškolskom 
državnom ili regionalnom natjecanju iz matematike ili infor-
matike - 5%; sudjelovanje na osnovnoškolskom županij-
skom natjecanju iz matematike - 3%; objavljeno ime među 
učenicima koji su točno riješili matematički ili informatički 
zadatak postavljen u stručnom časopisu - 3%; objavljen 
stručni članak matematičkog ili informatičkog sadržaja u 
stručnom časopisu ili zborniku radova sa stručnog skupa - 
10%; sudjelovanje na državnom natjecanju iz matematike 
ili informatike tijekom srednje škole - izravan upis

Matematika i informati-
ka; nastavnički studij 

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 godi-
na

Osijek 30% B 0% A 40% B 0% Informa-
tika 20%

Nije obvezan

Poljoprivredni 
fakultet

Agrarno poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Bilinogojstvo, smjer: 
Ratarstvo 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Mehanizacija u poljo-
privredi 

Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Poljoprivreda; smjerovi: 
Agroekonomika, Bilino-
gojstvo, Mehanizacija, 
Zootehnika, Hortikultura 

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 20% B 20% B 20%

Zootehnika Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Vinkovci 40% B 20% B 20% B 20%

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 
(redovni/izvan-
redni)

5 
godina

Osijek 40% B 25% B 5% B 15% Politika i 
gospo-
darstvo 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Završena gimnazija/ekonomska i upravna škola; športaš 
1.-6. kategorije; certifikat o znanju jezika - 5%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvan-
redni)

3 
godine

Osijek 40% B 35% B 5% B 15%
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prehrambeno 
tehnološki fakultet 

Prehrambena tehno-
logija 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek Opći uspjeh 
u sva 4 ra-
zreda 10%; 
ocjene u sva 
4 razreda iz 
hrvatskoga 
jezika 5%, 
matema-
tike 5%, 
kemije 5%, 
biologije 5% 
i fizike 5%

B 15% B 30% B 15% Dokaz o završenoj još jednoj srednjoj školi; potvrda o znanju 
drugoga stranoga jezika; 1.-3. mjesto na državnim i među-
narodnim natjecanjima iz hrvatskoga jezika, matematike, 
kemije, biologije, fizike; športaš 1.-2. kategorije - 5%

Strojarski fakultet 
u Slavonskom 
Brodu

Proizvodno strojarstvo; 
smjerovi: Konstruira-
nje i razvoj proizvoda, 
Logistika proizvodnje, 
Inženjerstvo materijala, 
Strojarske tehnologije 

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3,5 
godina

Slavonski 
Brod

40% B 5% B 35% B 5% Fizika 
15%

Nije obvezan 1.-3.mjesto na državnom natjecanju iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Učiteljski fakultet Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 35% A 30% B 15% B 15% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima, završena još jedna 
srednja škola, športaš 1.-2. kategorije - 5%

Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij

3 
godine

Slavonski 
Brod

35% A 30% B 15% B 15%

Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Osijek/ 
Slavonski 
Brod

35% A 30% B 15% B 15%

Umjetnička 
akademija 

Glazbena pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4% Dodatna 
provjera speci-
fičnih znanja, 
vještina i 
sposobnosti - 
80%

Gluma i lutkarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Klavir Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Likovna kultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Pjevanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Sveučilište J.J. 
Strossmayera u 
Osijeku

Kulturologija; smjer: 
Kulturalni menadžment

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 25% B 10% A 15% Povijest 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, stranoga jezika ili informatike - 10%

Kulturologija; smjer: 
Medijska kultura

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 5% A 15% Povijest 
10%

Nije obvezan

Kulturologija; smjer: 
Knjižničarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 25% B 5% A 20% Povijest 
10%

Nije obvezan



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

53
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Predu-
vjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

53

Prehrambeno 
tehnološki fakultet 

Prehrambena tehno-
logija 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek Opći uspjeh 
u sva 4 ra-
zreda 10%; 
ocjene u sva 
4 razreda iz 
hrvatskoga 
jezika 5%, 
matema-
tike 5%, 
kemije 5%, 
biologije 5% 
i fizike 5%

B 15% B 30% B 15% Dokaz o završenoj još jednoj srednjoj školi; potvrda o znanju 
drugoga stranoga jezika; 1.-3. mjesto na državnim i među-
narodnim natjecanjima iz hrvatskoga jezika, matematike, 
kemije, biologije, fizike; športaš 1.-2. kategorije - 5%

Strojarski fakultet 
u Slavonskom 
Brodu

Proizvodno strojarstvo; 
smjerovi: Konstruira-
nje i razvoj proizvoda, 
Logistika proizvodnje, 
Inženjerstvo materijala, 
Strojarske tehnologije 

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvan-
redni)

3,5 
godina

Slavonski 
Brod

40% B 5% B 35% B 5% Fizika 
15%

Nije obvezan 1.-3.mjesto na državnom natjecanju iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Učiteljski fakultet Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 35% A 30% B 15% B 15% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima, završena još jedna 
srednja škola, športaš 1.-2. kategorije - 5%

Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij

3 
godine

Slavonski 
Brod

35% A 30% B 15% B 15%

Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Osijek/ 
Slavonski 
Brod

35% A 30% B 15% B 15%

Umjetnička 
akademija 

Glazbena pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4% Dodatna 
provjera speci-
fičnih znanja, 
vještina i 
sposobnosti - 
80%

Gluma i lutkarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Klavir Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Likovna kultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Pjevanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Osijek 10% B 4% B 2% B 4%

Sveučilište J.J. 
Strossmayera u 
Osijeku

Kulturologija; smjer: 
Kulturalni menadžment

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 25% B 10% A 15% Povijest 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, stranoga jezika ili informatike - 10%

Kulturologija; smjer: 
Medijska kultura

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 30% B 5% A 15% Povijest 
10%

Nije obvezan

Kulturologija; smjer: 
Knjižničarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni studij 
(redovni/izvan-
redni) 

3 
godine

Osijek 30% A 25% B 5% A 20% Povijest 
10%

Nije obvezan
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za obrazova-
nje učitelja 
i odgojitelja

Učiteljski studij (na hr-
vatskome i talijanskome 
jeziku)

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Pula 30% A 35% B 20% A 15% 1.-3. mjesto na državnim na-
tjecanjima iz hrvatskoga jezika, 
stranoga (engleski, njemački) 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti, geografije; sudjelovanje 
na međunarodnim olimpijadama 
iz stranoga (engleski, njemački) 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti, geografije - izravan upis

Predškolski odgoj (na 
hrvatskome i talijansko-
me jeziku)

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% A 35% B 20% B 15%

Odjel za ekonomiju 
i turizam "Dr. Mijo 
Mirković"

Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20% Završena još jedna srednja škola; 
1.-3. mjesta na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima ili 
olimpijadama iz predmeta sred-
njoškolskog programa; športaš 
1.-2. kategorije - 10%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Financijski ma-
nagement, Marketinško 
upravljanje; Management 
i poduzetništvo; Turizam; 
Poslovna informatika

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija; 
smjer: Turizam

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij

3
godine

Umag 30% B 20% B 20% B 20%

Odjel za glazbu Glazbena pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 25% B 5% B 5% B 5% Provjera pismenosti (pisanje 
sastavka na zadanu temu); 
pisani ispit iz teorije glazbe 
i solfeggia; praktični ispit iz 
solfeggia i klavira - 60 %

Klasična harmonika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 20% B 5% B 5% B 5% Provjera pismenosti (pisanje 
sastavka na zadanu temu); 
pisani ispit iz teorije glazbe 
i solfeggia); praktični ispit iz 
solfeggia i harmonike - 60 %

Državno natjecanje (glazbeno) u 
disciplinama harmonike - 2.5%,
međunarodno - 2.5% 

Odjel za humani-
stičke znanosti

Latinski jezik i rimska knji-
ževnost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 25% B 10% A 25% Završena još jedna srednja 
škola ili osvajanje 1.-3. mjesta 
na županijskim, državnim ili 
međunarodnim natjecanjima 
iz hrvatskoga, talijanskoga, 
engleskoga ili nekoga drugoga 
stranoga jezika, poznavanje 
svjetskog jezika koji učenik nije 
učio u školi, osvojena nagrada za 
književnost - 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 25% B 10% A 25%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10% Završena još jedna srednja škola 
ili sudjelovanje na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima - 
10%Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-

čilišni studij
3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Odjel za studij na 
talijanskom jeziku

Talijanski jezik i književ-
nost

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 10% B 10% Talijanski 
jezik B 
40%

Završena još jedna srednja škola 
ili sudjelovanje na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima 
iz talijanskoga ili latinskoga ili 
engleskoga jezika ili filozofije, 
socijologije - 10%



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

55

Odjel za obrazova-
nje učitelja 
i odgojitelja

Učiteljski studij (na hr-
vatskome i talijanskome 
jeziku)

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Pula 30% A 35% B 20% A 15% 1.-3. mjesto na državnim na-
tjecanjima iz hrvatskoga jezika, 
stranoga (engleski, njemački) 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti, geografije; sudjelovanje 
na međunarodnim olimpijadama 
iz stranoga (engleski, njemački) 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti, geografije - izravan upis

Predškolski odgoj (na 
hrvatskome i talijansko-
me jeziku)

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% A 35% B 20% B 15%

Odjel za ekonomiju 
i turizam "Dr. Mijo 
Mirković"

Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20% Završena još jedna srednja škola; 
1.-3. mjesta na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima ili 
olimpijadama iz predmeta sred-
njoškolskog programa; športaš 
1.-2. kategorije - 10%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Financijski ma-
nagement, Marketinško 
upravljanje; Management 
i poduzetništvo; Turizam; 
Poslovna informatika

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija; 
smjer: Turizam

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij

3
godine

Umag 30% B 20% B 20% B 20%

Odjel za glazbu Glazbena pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 25% B 5% B 5% B 5% Provjera pismenosti (pisanje 
sastavka na zadanu temu); 
pisani ispit iz teorije glazbe 
i solfeggia; praktični ispit iz 
solfeggia i klavira - 60 %

Klasična harmonika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 20% B 5% B 5% B 5% Provjera pismenosti (pisanje 
sastavka na zadanu temu); 
pisani ispit iz teorije glazbe 
i solfeggia); praktični ispit iz 
solfeggia i harmonike - 60 %

Državno natjecanje (glazbeno) u 
disciplinama harmonike - 2.5%,
međunarodno - 2.5% 

Odjel za humani-
stičke znanosti

Latinski jezik i rimska knji-
ževnost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 25% B 10% A 25% Završena još jedna srednja 
škola ili osvajanje 1.-3. mjesta 
na županijskim, državnim ili 
međunarodnim natjecanjima 
iz hrvatskoga, talijanskoga, 
engleskoga ili nekoga drugoga 
stranoga jezika, poznavanje 
svjetskog jezika koji učenik nije 
učio u školi, osvojena nagrada za 
književnost - 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 25% B 10% A 25%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10% Završena još jedna srednja škola 
ili sudjelovanje na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima - 
10%Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-

čilišni studij
3 
godine

Pula 30% A 40% B 10% B 10%

Odjel za studij na 
talijanskom jeziku

Talijanski jezik i književ-
nost

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 10% B 10% Talijanski 
jezik B 
40%

Završena još jedna srednja škola 
ili sudjelovanje na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima 
iz talijanskoga ili latinskoga ili 
engleskoga jezika ili filozofije, 
socijologije - 10%
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Sveučilište Jurja 
Dobrile u Puli

Kultura i turizam Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20% Znanje drugoga stranoga jezika, 
državno natjecanje GASTRO 
položena još jedna srednja 
(četverogodišnja) škola, športaši 
1.-3. kategorije - 10%; 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz predmeta koji se boduju iz 
srednjoškolskih svjedodžbi i na 
državnoj maturi - izravan upis

Znanost o moru Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 25% B 10% B 10% B 15% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od navedenih izbor-
nih predmeta je obvezan

Motivacijski razgovor 10% 1.-3. mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
kemije, biologije ili matematike 
- 10% 



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

57
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Traja-
nje

Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matema-
tika

Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

57

Sveučilište Jurja 
Dobrile u Puli

Kultura i turizam Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pula 30% B 20% B 20% B 20% Znanje drugoga stranoga jezika, 
državno natjecanje GASTRO 
položena još jedna srednja 
(četverogodišnja) škola, športaši 
1.-3. kategorije - 10%; 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz predmeta koji se boduju iz 
srednjoškolskih svjedodžbi i na 
državnoj maturi - izravan upis

Znanost o moru Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Pula 25% B 10% B 10% B 15% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od navedenih izbor-
nih predmeta je obvezan

Motivacijski razgovor 10% 1.-3. mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
kemije, biologije ili matematike 
- 10% 



58

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Akademija 
primjenjenih 
umjetnosti

Likovna pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Rijeka 36% B 0% B 0% B 0% Modeliranje 12%; 
slikarstvo 12%; cr-
tanje 12%; povijest 
umjetnosti 12%; 
motivacija 4%; 
mapa radova 8%

Međunarodna, državna, 
županijska, gradska 
natjecanja iz područja 
likovne kulture i povijesti 
umjetnosti - 4%

Primjenjena umjetnost Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Rijeka 36% B 0% B 0% B 0% Modeliranje 13%; 
slikarstvo 13%; 
crtanje 13%; 
povijest umjetnosti 
9%; motivacija 4%; 
mapa radova 8%

Ekonomski fakultet Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija - 
smjer: Poduzetništvo

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij 

3 
godine

Bjelovar/
Karlovac

40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Financije i raču-
novodstvo, Poduzetništvo, 
Menadžment, Financije 
i bankarstvo, Marketing, 
Međunarodno poslovanje, 
Informatičko poslovanje 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Fakultet 
za menadžment 
u turizmu 
i ugostiteljstvu 
u Opatiji

Malo i srednje podu-
zetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu - smjerovi: 
Menadžment, Financijsko 
poslovanje, Turističko 
poslovanje, Hotelsko 
poslovanje, Gastronomija 
i restoraterstvo, Poslovno 
komuniciranje 

Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Opatija 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika 
koji kandidat nije učio u 
srednjoj školi i koji mu nije 
materinski jezik; završena 
još jedna srednja škola - 
5%; 1.-3.mjesto osvojeno 
na: državnom natjeca-
nju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%

Malo i srednje podu-
zetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu - smjerovi: 
Menadžment, Financijsko 
poslovanje, Turističko 
poslovanje, Hotelsko 
poslovanje, Gastronomija 
i restoraterstvo, Poslovno 
komuniciranje 

Izvanredni stručni 
studij 

3 
godine

Zabok 40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
smjerovi: Poduzetništvo 
u turizmu i ugostitelj-
stvu, Menadžment u 
turizmu; Menadžment u 
hotelijerstvu; Međuna-
rodni menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
Menadžment događaja i 
slobodnog vremena

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni) 

4 
godine

Opatija 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika koji 
kandidat nije učio u sred-
njoj školi i koji mu nije ma-
terinski jezik; završena još 
jedna srednja četverogodiš-
nja škola - 5%; 1.-3.mjesto 
osvojeno na: državnom na-
tjecanju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

59

Akademija 
primjenjenih 
umjetnosti

Likovna pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Rijeka 36% B 0% B 0% B 0% Modeliranje 12%; 
slikarstvo 12%; cr-
tanje 12%; povijest 
umjetnosti 12%; 
motivacija 4%; 
mapa radova 8%

Međunarodna, državna, 
županijska, gradska 
natjecanja iz područja 
likovne kulture i povijesti 
umjetnosti - 4%

Primjenjena umjetnost Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Rijeka 36% B 0% B 0% B 0% Modeliranje 13%; 
slikarstvo 13%; 
crtanje 13%; 
povijest umjetnosti 
9%; motivacija 4%; 
mapa radova 8%

Ekonomski fakultet Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija - 
smjer: Poduzetništvo

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij 

3 
godine

Bjelovar/
Karlovac

40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija; 
smjerovi: Financije i raču-
novodstvo, Poduzetništvo, 
Menadžment, Financije 
i bankarstvo, Marketing, 
Međunarodno poslovanje, 
Informatičko poslovanje 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Fakultet 
za menadžment 
u turizmu 
i ugostiteljstvu 
u Opatiji

Malo i srednje podu-
zetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu - smjerovi: 
Menadžment, Financijsko 
poslovanje, Turističko 
poslovanje, Hotelsko 
poslovanje, Gastronomija 
i restoraterstvo, Poslovno 
komuniciranje 

Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Opatija 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika 
koji kandidat nije učio u 
srednjoj školi i koji mu nije 
materinski jezik; završena 
još jedna srednja škola - 
5%; 1.-3.mjesto osvojeno 
na: državnom natjeca-
nju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%

Malo i srednje podu-
zetništvo u turizmu i 
ugostiteljstvu - smjerovi: 
Menadžment, Financijsko 
poslovanje, Turističko 
poslovanje, Hotelsko 
poslovanje, Gastronomija 
i restoraterstvo, Poslovno 
komuniciranje 

Izvanredni stručni 
studij 

3 
godine

Zabok 40% B 20% B 20% B 20%

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
smjerovi: Poduzetništvo 
u turizmu i ugostitelj-
stvu, Menadžment u 
turizmu; Menadžment u 
hotelijerstvu; Međuna-
rodni menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
Menadžment događaja i 
slobodnog vremena

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni) 

4 
godine

Opatija 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika koji 
kandidat nije učio u sred-
njoj školi i koji mu nije ma-
terinski jezik; završena još 
jedna srednja četverogodiš-
nja škola - 5%; 1.-3.mjesto 
osvojeno na: državnom na-
tjecanju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%



60

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakultet 
za menadžment 
u turizmu 
i ugostiteljstvu 
u Opatiji

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstva; 
smjerovi: Poduzetništvo 
u turizmu i ugostitelj-
stva, Menadžment u 
turizmu; Menadžment u 
hotelijerstvu; Međuna-
rodni menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
Menadžment događaja i 
slobodnog vremena

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij 

4 
godine

Zabok 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika 
koji kandidat nije učio u 
srednjoj školi i koji mu nije 
materinski jezik; završena 
još jedna četverogodiš-
nja srednja škola - 5%; 
1.-3.mjesto osvojeno 
na: državnom natjeca-
nju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%

Filozofski fakultet Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 10% B 5% A 40% Grčki jezik ili latinski jezik 
ili povijest ili psihologija ili 
sociologija ili drugi strani 
jezik 5%

Nije obvezan

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 18% A 18% Povijest ili etika ili filozo-
fija ili logika ili psihologija 
ili sociologija ili drugi 
strani jezik ili politika i 
gospodarstvo ili likovna 
umjetnost 6%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
i međunarodnim natje-
canjima (3. i 4. razred) - 
izravan upis; sudjelovanje 
na državnom ili međuna-
rodnom natjecanju (3. i 4. 
razred) - 4%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 40% B 5% B 10% Informatika ili geografija 
ili grčki jezik ili latinski 
jezik ili povijest ili vjero-
nauk ili etika ili filozofija 
ili logika ili politika i gos-
podarstvo ili psihologija 
ili sociologija ili glazbena 
umjetnost ili likovna 
umjetnost ili drugi strani 
jezik 5% 

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz hrvat-
skoga jezika - izravan 
upis; 1.-3. mjesto na 
županijskim natjecanjima 
iz hrvatskoga jezika - 2%

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 40% B 5% B 10% Nije obvezan

Kulturologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 6% A 18% Latinski jezik ili povijest ili 
etika ili filozofija ili logika 
ili politika i gospodarstvo 
ili psihologija ili sociolo-
gija 18%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnim ili državnim 
natjecanjima - 4%

Njemački jezik i književ-
nost (dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 4% B 4% A 8% Informatika ili geografija 
ili grčki jezik ili latinski 
jezik ili povijest ili etika 
ili filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili glazbena umjetnost ili 
likovna umjetnost ili drugi 
strani jezik 4%

Nije obvezan Razgovor u kojem se 
vrednuju: 1. jezična 
kompetencija; 2. 
motivacija - 40%

Pedagogija (dvopred-
medni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% A 18% A 18% Informatika ili etika ili 
filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili drugi strani jezik 6%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju - izravan upis; 
sudjelovanje na državnom 
natjecanju - 4%Pedagogija (jednopred-

metni)
Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 36% A 18% A 18% A 18% Nije obvezan

Politehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 18% B 18% B 18% Informatika ili kemija ili 
fizika ili drugi strani jezik 
6%

Nije obvezan Sudjelovanje na županij-
skom ili državnom natje-
canju iz tehničke kulture u 
osnovnoj školi - 4%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

61

Fakultet 
za menadžment 
u turizmu 
i ugostiteljstvu 
u Opatiji

Poslovna ekonomija u 
turizmu i ugostiteljstva; 
smjerovi: Poduzetništvo 
u turizmu i ugostitelj-
stva, Menadžment u 
turizmu; Menadžment u 
hotelijerstvu; Međuna-
rodni menadžment u 
turizmu i ugostiteljstvu; 
Menadžment događaja i 
slobodnog vremena

Izvanredni preddi-
plomski sveučilišni 
studij 

4 
godine

Zabok 40% B 20% B 20% B 20% Znanje stranoga jezika 
koji kandidat nije učio u 
srednjoj školi i koji mu nije 
materinski jezik; završena 
još jedna četverogodiš-
nja srednja škola - 5%; 
1.-3.mjesto osvojeno 
na: državnom natjeca-
nju, međunarodnom 
strukovnom natjecanju 
(GASTRO), međunarodnoj 
olimpijadi - 5%; športaš 
1.-3. kategorije - 5%

Filozofski fakultet Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 10% B 5% A 40% Grčki jezik ili latinski jezik 
ili povijest ili psihologija ili 
sociologija ili drugi strani 
jezik 5%

Nije obvezan

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 18% A 18% Povijest ili etika ili filozo-
fija ili logika ili psihologija 
ili sociologija ili drugi 
strani jezik ili politika i 
gospodarstvo ili likovna 
umjetnost 6%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
i međunarodnim natje-
canjima (3. i 4. razred) - 
izravan upis; sudjelovanje 
na državnom ili međuna-
rodnom natjecanju (3. i 4. 
razred) - 4%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 40% B 5% B 10% Informatika ili geografija 
ili grčki jezik ili latinski 
jezik ili povijest ili vjero-
nauk ili etika ili filozofija 
ili logika ili politika i gos-
podarstvo ili psihologija 
ili sociologija ili glazbena 
umjetnost ili likovna 
umjetnost ili drugi strani 
jezik 5% 

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz hrvat-
skoga jezika - izravan 
upis; 1.-3. mjesto na 
županijskim natjecanjima 
iz hrvatskoga jezika - 2%

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 40% B 5% B 10% Nije obvezan

Kulturologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 6% A 18% Latinski jezik ili povijest ili 
etika ili filozofija ili logika 
ili politika i gospodarstvo 
ili psihologija ili sociolo-
gija 18%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnim ili državnim 
natjecanjima - 4%

Njemački jezik i književ-
nost (dvopredmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 4% B 4% A 8% Informatika ili geografija 
ili grčki jezik ili latinski 
jezik ili povijest ili etika 
ili filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili glazbena umjetnost ili 
likovna umjetnost ili drugi 
strani jezik 4%

Nije obvezan Razgovor u kojem se 
vrednuju: 1. jezična 
kompetencija; 2. 
motivacija - 40%

Pedagogija (dvopred-
medni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% A 18% A 18% Informatika ili etika ili 
filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili drugi strani jezik 6%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju - izravan upis; 
sudjelovanje na državnom 
natjecanju - 4%Pedagogija (jednopred-

metni)
Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 36% A 18% A 18% A 18% Nije obvezan

Politehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 18% B 18% B 18% Informatika ili kemija ili 
fizika ili drugi strani jezik 
6%

Nije obvezan Sudjelovanje na županij-
skom ili državnom natje-
canju iz tehničke kulture u 
osnovnoj školi - 4%



62

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Filozofski fakultet Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 18% B 18% Geografija ili povijest ili 
filozofija ili sociologija ili 
drugi strani jezik 6%

Nije obvezan

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 15% B 10% A 15% Informatika ili latinski je-
zik ili povijest ili filozofija 
ili sociologija ili likovna 
umjetnost ili drugi strani 
jezik 20%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnom ili državnom 
natjecanju iz informatike, 
latinskoga jezika, povi-
jesti, filozofije, sociolo-
gije, likovne umjetnosti, 
drugog stranoga jezika 
- izravni upis; sudjelova-
nje na međunarodnom 
ili državnom natjecanju 
- 4%

Psihologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 5% B 8% B 5% Informatika ili kemija 
ili biologija ili fizika ili 
filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili drugi strani jezik 2%

Nije obvezan Dodatna provjera 
sposobnosti 40%

Međunarodno ili državno 
natjecanje: hrvatski jezik, 
matematika, strani jezik, 
1. mjesto - 4%, 2.-3.
mjesto - 2%, sudjelova-
nje - 1%

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka Prosjek 
svakog od 
4 razreda 
8%;
prosjek 
ocjena 
obveznog 
dijela DM 
8%

B 0% B 40% B 0% Informatika ili kemija ili 
fizika 20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matema-
tike, fizike, građevinske 
konstrukcije ili tehničke 
mehanike - 10%; športaši 
1.-2. kategorije - 5%

Građevinarstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Rijeka B 0% B 40% B 0% Informatika ili kemija ili 
fizika 20%

Nije obvezan

Medicinski fakultet Fizioterapija Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Rijeka 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
predmeta je obvezan 
uvjet; polaganjem jednog 
ili dvaju preostalih izbor-
nih predmeta stječe se još 
po 10% bodova.

Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika

Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Primaljstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20% Kandidati 
moraju biti 
zaposleni na 
radnom mje-
stu primalje 
najmanje 
jednu godinu.

Radiološka tehnologija Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Sanitarno inženjerstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 20% B 30% B 20%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

63

Filozofski fakultet Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 18% B 18% B 18% Geografija ili povijest ili 
filozofija ili sociologija ili 
drugi strani jezik 6%

Nije obvezan

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni) 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% A 15% B 10% A 15% Informatika ili latinski je-
zik ili povijest ili filozofija 
ili sociologija ili likovna 
umjetnost ili drugi strani 
jezik 20%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnom ili državnom 
natjecanju iz informatike, 
latinskoga jezika, povi-
jesti, filozofije, sociolo-
gije, likovne umjetnosti, 
drugog stranoga jezika 
- izravni upis; sudjelova-
nje na međunarodnom 
ili državnom natjecanju 
- 4%

Psihologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 5% B 8% B 5% Informatika ili kemija 
ili biologija ili fizika ili 
filozofija ili logika ili 
politika i gospodarstvo ili 
psihologija ili sociologija 
ili drugi strani jezik 2%

Nije obvezan Dodatna provjera 
sposobnosti 40%

Međunarodno ili državno 
natjecanje: hrvatski jezik, 
matematika, strani jezik, 
1. mjesto - 4%, 2.-3.
mjesto - 2%, sudjelova-
nje - 1%

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka Prosjek 
svakog od 
4 razreda 
8%;
prosjek 
ocjena 
obveznog 
dijela DM 
8%

B 0% B 40% B 0% Informatika ili kemija ili 
fizika 20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matema-
tike, fizike, građevinske 
konstrukcije ili tehničke 
mehanike - 10%; športaši 
1.-2. kategorije - 5%

Građevinarstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Rijeka B 0% B 40% B 0% Informatika ili kemija ili 
fizika 20%

Nije obvezan

Medicinski fakultet Fizioterapija Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Rijeka 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
predmeta je obvezan 
uvjet; polaganjem jednog 
ili dvaju preostalih izbor-
nih predmeta stječe se još 
po 10% bodova.

Medicinsko laboratorijska 
dijagnostika

Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Primaljstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20% Kandidati 
moraju biti 
zaposleni na 
radnom mje-
stu primalje 
najmanje 
jednu godinu.

Radiološka tehnologija Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Sanitarno inženjerstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 20% B 30% B 20%



64

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Sestrinstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Karlovac/
Rijeka

40% B 25% B 15% B 20% Kandidati 
moraju biti 
zaposleni na 
radnom mje-
stu medicin-
ske sestre/
tehničara 
najmanje 
dvije godine

Stomatologija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 godi-
na

Rijeka 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
predmeta je obvezan; 
polaganjem još jednog 
izbornog predmeta stječe 
se još 10% bodova.

Test manualnih 
sposobnosti - 10%

Odjel za biotehno-
logiju

Biotehnologija i istraživa-
nje lijekova 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 20% A 20% A 20% A 20% Kemija ili biologija ili fizika 
5%

Nije obvezan Motivacijski razgovor 
- 10%

1.-3. mjesto na državnim 
i međunarodnim natjeca-
njima - 5%; športaši 1.-3. 
kategorije - 5%

Odjel za fiziku Fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 35% B 10% A 30% B 5% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Nije obvezan Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz matematike, 
fizike, kemije ili biologije - 
izravan upis

Odjel za informa-
tiku

Informatika (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 15% B 30% B 15% Informatika ili fizika 10% Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnim ili državnim 
natjecanjima iz matema-
tike, fizike ili informatike 
- izravan upis

Informatika (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 15% B 30% B 15% Informatika ili fizika 10% Nije obvezan

Odjel za mate-
matiku

Matematika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 5% A 50% B 5% Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Pomorski fakultet Brodostrojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20%; državna na-
tjecanja iz matematike ili 
fizike: 1. mjesto - 30%, 2. 
mjesto - 25%, 3. mjesto - 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%

Elektroničke i informatičke 
tehnologije u pomorstvu 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Državna natjecanja iz 
matematike ili fizike: 1. 
mjesto 30%, 2. mjesto 
25%, 3. mjesto 20%; 
ispit iz matematike na 
državnoj maturi A (viša) 
razina - 10%

Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20% (samo za 
izvanredni studij); državna 
natjecanja iz matematike 
ili fizike: 1. mjesto 30%, 
2. mjesto 25%, 3. mjesto 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

65

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Rijeka 40% B 25% B 15% B 20%

Sestrinstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Karlovac/
Rijeka

40% B 25% B 15% B 20% Kandidati 
moraju biti 
zaposleni na 
radnom mje-
stu medicin-
ske sestre/
tehničara 
najmanje 
dvije godine

Stomatologija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 godi-
na

Rijeka 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
predmeta je obvezan; 
polaganjem još jednog 
izbornog predmeta stječe 
se još 10% bodova.

Test manualnih 
sposobnosti - 10%

Odjel za biotehno-
logiju

Biotehnologija i istraživa-
nje lijekova 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 20% A 20% A 20% A 20% Kemija ili biologija ili fizika 
5%

Nije obvezan Motivacijski razgovor 
- 10%

1.-3. mjesto na državnim 
i međunarodnim natjeca-
njima - 5%; športaši 1.-3. 
kategorije - 5%

Odjel za fiziku Fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 35% B 10% A 30% B 5% Kemija ili biologija ili fizika 
20%

Nije obvezan Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz matematike, 
fizike, kemije ili biologije - 
izravan upis

Odjel za informa-
tiku

Informatika (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 15% B 30% B 15% Informatika ili fizika 10% Nije obvezan 1.-3. mjesto na među-
narodnim ili državnim 
natjecanjima iz matema-
tike, fizike ili informatike 
- izravan upis

Informatika (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 30% B 15% B 30% B 15% Informatika ili fizika 10% Nije obvezan

Odjel za mate-
matiku

Matematika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 5% A 50% B 5% Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Pomorski fakultet Brodostrojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20%; državna na-
tjecanja iz matematike ili 
fizike: 1. mjesto - 30%, 2. 
mjesto - 25%, 3. mjesto - 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%

Elektroničke i informatičke 
tehnologije u pomorstvu 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Državna natjecanja iz 
matematike ili fizike: 1. 
mjesto 30%, 2. mjesto 
25%, 3. mjesto 20%; 
ispit iz matematike na 
državnoj maturi A (viša) 
razina - 10%

Logistika i menadžment u 
pomorstvu i prometu 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20% (samo za 
izvanredni studij); državna 
natjecanja iz matematike 
ili fizike: 1. mjesto 30%, 
2. mjesto 25%, 3. mjesto 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%



66

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

Pomorski fakultet Tehnologija i organizacija 
prometa 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20%; državna 
natjecanja iz matematike 
ili fizike: 1. mjesto 30%, 
2. mjesto 25%, 3. mjesto 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Rijeka 40% A 20% B 20% A 20% Povijest ili filozofija ili 
logika 10% 

Nije obvezan

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% A 20% B 20% B 20% Povijest ili filozofija ili 
logika 10%

Nije obvezan

Tehnički fakultet Brodogradnja Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Brodogradnja Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Elektrotehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Elektrotehnika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Informatika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili informatike - izravan 
upis

Strojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Učiteljski fakultet Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Gospić / 
Rijeka

28% A 15% B 10% Engleski 
jezik 
B 10% 

Bilo koji predmet 15% Izborni predmet je 
obvezan

Motoričke sposob-
nosti 6%; glazbene 
sposobnosti 6%; 
likovne sposobnosti 
6%

Završena glazbena, 
plesna, likovna ili druga 
umjetnička srednja škola 
u četverogodišnjem traja-
nju - 4%; 1.-3. mjesto na 
državnom natjecanju iz 
bilo kojeg predmeta - 4%; 
športaši 1.-3. kategorije 
- 4%

Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 28% A 15% B 10% Engleski 
jezik 
B 10%

Bilo koji predmet 15 % Izborni predmet je 
obvezan

Motoričke sposob-
nosti 6%; glazbene 
sposobnosti 6%; 
likovne sposobnosti 
6%



Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena
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Fakulteti, 
Umjetnička 
akademija, 
Odjeli

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet 
za upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, 
vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni predmet Napomena

67

Pomorski fakultet Tehnologija i organizacija 
prometa 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20% Završena srednja pomor-
ska škola - 20%; časnički 
ispit - 20%; državna 
natjecanja iz matematike 
ili fizike: 1. mjesto 30%, 
2. mjesto 25%, 3. mjesto 
20%; ispit iz matematike 
na državnoj maturi A 
(viša) razina - 10%

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Rijeka 40% A 20% B 20% A 20% Povijest ili filozofija ili 
logika 10% 

Nije obvezan

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% A 20% B 20% B 20% Povijest ili filozofija ili 
logika 10%

Nije obvezan

Tehnički fakultet Brodogradnja Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Brodogradnja Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Elektrotehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Elektrotehnika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Informatika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili informatike - izravan 
upis

Strojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike 
ili fizike - izravan upis

Strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 7,5% A 30% B 7,5% Fizika 15% Nije obvezan

Učiteljski fakultet Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Gospić / 
Rijeka

28% A 15% B 10% Engleski 
jezik 
B 10% 

Bilo koji predmet 15% Izborni predmet je 
obvezan

Motoričke sposob-
nosti 6%; glazbene 
sposobnosti 6%; 
likovne sposobnosti 
6%

Završena glazbena, 
plesna, likovna ili druga 
umjetnička srednja škola 
u četverogodišnjem traja-
nju - 4%; 1.-3. mjesto na 
državnom natjecanju iz 
bilo kojeg predmeta - 4%; 
športaši 1.-3. kategorije 
- 4%

Rani i predškolski odgoj i 
obrazovanje 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij 

3 
godine

Rijeka 28% A 15% B 10% Engleski 
jezik 
B 10%

Bilo koji predmet 15 % Izborni predmet je 
obvezan

Motoričke sposob-
nosti 6%; glazbene 
sposobnosti 6%; 
likovne sposobnosti 
6%
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Ekonomski fakultet Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20% 1.-3. nagrada (pojedinačna) 
na državnim natjecanjima ili 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima znanja - 10%. Management malog 

poduzeća
Stručni studij 3 

godine
Split 30% B 25% B 25% B 20%

Poslovna ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Turističko poslovanje Stručni studij 3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Turizam Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Fakultet elektro-
tehnike, strojar-
stva i brodogradnje

Brodogradnja Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
ili županijskom natjecanju iz 
matematike, fizike ili stručnog 
predmeta - izravan upis

Brodogradnja Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Elektrotehnika Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Elektrotehnika i informa-
cijska tehnologija

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Industrijsko inženjerstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Strojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Strojarstvo Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Filozofski fakultet Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 5% Engleski 
jezik A 
40%

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja englesko-
ga jezika - 10%

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz logike ili filozofije 
- 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 40% B 5% A 15% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja hrvatsko-
ga jezika - 10%

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 20% B 15% B 20% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-10. mjesto na među-
narodnim natjecanjima ili 1.-5. 
mjesto na državnim natjeca-
njima iz znanja hrvatskoga ili 
stranoga jezika - 5%



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Ekonomski fakultet Ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20% 1.-3. nagrada (pojedinačna) 
na državnim natjecanjima ili 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima znanja - 10%. Management malog 

poduzeća
Stručni studij 3 

godine
Split 30% B 25% B 25% B 20%

Poslovna ekonomija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Turističko poslovanje Stručni studij 3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Turizam Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 25% B 25% B 20%

Fakultet elektro-
tehnike, strojar-
stva i brodogradnje

Brodogradnja Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnom 
ili županijskom natjecanju iz 
matematike, fizike ili stručnog 
predmeta - izravan upis

Brodogradnja Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Elektrotehnika Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Elektrotehnika i informa-
cijska tehnologija

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Industrijsko inženjerstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Računarstvo Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Strojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Strojarstvo Stručni studij 2.5 
godine

Split 40% B 0% B 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Filozofski fakultet Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 5% Engleski 
jezik A 
40%

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja englesko-
ga jezika - 10%

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz logike ili filozofije 
- 10%

Hrvatski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 40% B 5% A 15% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja hrvatsko-
ga jezika - 10%

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 20% B 15% B 20% Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-10. mjesto na među-
narodnim natjecanjima ili 1.-5. 
mjesto na državnim natjeca-
njima iz znanja hrvatskoga ili 
stranoga jezika - 5%
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Povijest 
20%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz povijesti - 10%

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Likovna 
umjet-
nost 20%

Izborni predmet je 
obvezan

Predškolski odgoj Stručni studij 3 
godine

Split 40% A 20% B 5% B 15% Psihologi-
ja 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima - 10%

Sociologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 10% A 10% Sociologi-
ja 25%

Izborni predmet je 
obvezan

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 5% A 15% Talijanski 
jezik 20%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja talijan-
skoga jezika - 5%

Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 40% A 10% B 10% B 10% Glazbena i likovna kultura, 
kineziološka sposobnost, 
komunikativnost - 25%

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima ili međunarodnoj 
olimpijadi iz nastavnih predmeta 
srednje škole, status športaša 
1. i 2. kategorije, znanje trećeg 
svjetskog jezika, kojega kandidat 
nije učio u srednjoj školi,završena 
još jedna četverogodišnja srednja 
škola u cjelovitom trajanju - 5%

Građevinsko-arhi-
tektonski fakultet

Arhitektura Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 10% B 10% B 10% B 10% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Dodatna provjera sposobnosti 
likovnog izražavanja (pro-
storučno crtanje i prostorna 
percepcija) - 50%

Građevinarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz predmeta matematike 
ili fizike - izravan upis

Građevinarstvo Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan

Katolički bogoslov-
ni fakultet

Filozofsko - teološki studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 32% B 14% B 10% B 14% Povijest 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Dodatna provjera znanja 
iz predmeta katoličkog 
vjeronauka ako učenik nije 
učio u srednjoj školi - 14%; 
motivacijski razgovor - 8%

Završena još jedna srednja škola 
4%; znanje svjetskoga jezika 
koji se nije učio u srednjoj školi - 
4%; 1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima - 4%; 1.-3. mjesto 
na vjeronaučnoj olimpijadi - 4%; 
športaši 1.-6. kategorije - 4% 
(najviše 8%)

Teološko - katehetski 
studij

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 32% B 14% B 10% B 14% Povijest 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Kemijsko-tehno-
loški fakultet

Kemija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan Sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima - 5%; sudjelovanje 
na državnim natjecanjima - 5%; 

Kemijska tehnologija; 
smjer: Kemijsko inže-
njerstvo

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan

Kemijska tehnologija; 
smjer: Kemijska tehnolo-
gija i materijali, Prehram-
bene tehnologije

Stručni studij 2.5 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

7171

Sp
lit

 /
 Sv

eu
ci

liš
te

 u
 S

pl
it

u 
/ 

w
w

w
.u

ni
st

.h
r

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Povijest 
20%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz povijesti - 10%

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Likovna 
umjet-
nost 20%

Izborni predmet je 
obvezan

Predškolski odgoj Stručni studij 3 
godine

Split 40% A 20% B 5% B 15% Psihologi-
ja 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima - 10%

Sociologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 10% A 10% Sociologi-
ja 25%

Izborni predmet je 
obvezan

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 15% B 5% A 15% Talijanski 
jezik 20%

Izborni predmet je 
obvezan

Znanje trećega svjetskog jezika, 
koji kandidat nije učio u srednjoj 
školi; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz znanja talijan-
skoga jezika - 5%

Učiteljski studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 40% A 10% B 10% B 10% Glazbena i likovna kultura, 
kineziološka sposobnost, 
komunikativnost - 25%

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima ili međunarodnoj 
olimpijadi iz nastavnih predmeta 
srednje škole, status športaša 
1. i 2. kategorije, znanje trećeg 
svjetskog jezika, kojega kandidat 
nije učio u srednjoj školi,završena 
još jedna četverogodišnja srednja 
škola u cjelovitom trajanju - 5%

Građevinsko-arhi-
tektonski fakultet

Arhitektura Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 10% B 10% B 10% B 10% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Dodatna provjera sposobnosti 
likovnog izražavanja (pro-
storučno crtanje i prostorna 
percepcija) - 50%

Građevinarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz predmeta matematike 
ili fizike - izravan upis

Građevinarstvo Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan

Katolički bogoslov-
ni fakultet

Filozofsko - teološki studij Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 32% B 14% B 10% B 14% Povijest 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Dodatna provjera znanja 
iz predmeta katoličkog 
vjeronauka ako učenik nije 
učio u srednjoj školi - 14%; 
motivacijski razgovor - 8%

Završena još jedna srednja škola 
4%; znanje svjetskoga jezika 
koji se nije učio u srednjoj školi - 
4%; 1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima - 4%; 1.-3. mjesto 
na vjeronaučnoj olimpijadi - 4%; 
športaši 1.-6. kategorije - 4% 
(najviše 8%)

Teološko - katehetski 
studij

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 32% B 14% B 10% B 14% Povijest 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Kemijsko-tehno-
loški fakultet

Kemija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan Sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima - 5%; sudjelovanje 
na državnim natjecanjima - 5%; 

Kemijska tehnologija; 
smjer: Kemijsko inže-
njerstvo

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan

Kemijska tehnologija; 
smjer: Kemijska tehnolo-
gija i materijali, Prehram-
bene tehnologije

Stručni studij 2.5 
godine

Split 30% B 10% B 20% B 10% Kemija 
20%

Nije obvezan
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Kemijsko-tehno-
loški fakultet i 
Medicinski fakultet

Farmacija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 25% B 5% A 20% B 5% 1.Kemija 
20% 
2. Biolo-
gija 20%

Kemija je obvezan uvjet, 
biologija nije obvezna

Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij; 
završena če-
tverogodišnja 
srednja škola; 
pohađanje 
dvije godine 
latinskog 
jezika u sred-
njoj školi. 

1.-3. mjesto na međunarodnim 
ili državnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili matematike; 
jedno natjecanje - 3%, dva ili više 
natjecanja - 5%

Kineziološki 
fakultet

Kineziologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 0% B 25% B 25% B 25% Biologija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Provjera motoričkih sposob-
nosti s postavljenim pragom 
za svaku pojedinu motoričku 
sposobnost; prag u okviru 
norme (sek) za plivanje na 
50m slobodnim stilom; 
zdravstveni status

Kategorija sportaša od 1.-5. 
kategorije:
1. kategorija - 10%
2. kategorija - 7%
3. kategorija - 5%
4. kategorija - 3%
5. kategorija - 1%

Medicinski fakultet Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

6 
godina

Split 25% B 10% B 13% B 10% Biologija 
ili fizika ili 
kemija

Jedan od tri navedena 
izborna predmeta je obve-
zan; polaganjem jednog ili 
dvaju preostalih predmeta 
stječu se dodatni bodovi; 
najbolji rezultat vrednovat 
će se s - 20%, a ostali s 
dodatnih - 10% 

Dokaz o 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij;  
pohađanje 
najmanje 
dvije godine 
tri izborna 
predmeta 
i latinskog 
jezika. 

1.-3. mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - 2%

Stomatologija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 20% B 10% B 13% B 10% Biologija 
ili fizika ili 
kemija

Jedan od navedenih izbor-
nih predmeta je obvezan i 
vrednovat će se s - 20%;
drugi položeni predmet - 
10%; treći - 5%

Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij; 
pohađanje 
najmanje 
dvije godine, 
tri izborna 
predmeta 
i latinskog 
jezika. 

Provjera psihofizičkih sposob-
nosti – psihomotorika - 10%

1.-3.mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - 2%

Fizioterapija Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 25% B 10% B 20% Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij 
Fizioterapija.

1.-3. mjesto na državnome na-
tjecanju "SCHOLA MEDICA" - 5%



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Kemijsko-tehno-
loški fakultet i 
Medicinski fakultet

Farmacija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 25% B 5% A 20% B 5% 1.Kemija 
20% 
2. Biolo-
gija 20%

Kemija je obvezan uvjet, 
biologija nije obvezna

Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij; 
završena če-
tverogodišnja 
srednja škola; 
pohađanje 
dvije godine 
latinskog 
jezika u sred-
njoj školi. 

1.-3. mjesto na međunarodnim 
ili državnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili matematike; 
jedno natjecanje - 3%, dva ili više 
natjecanja - 5%

Kineziološki 
fakultet

Kineziologija Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 0% B 25% B 25% B 25% Biologija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Provjera motoričkih sposob-
nosti s postavljenim pragom 
za svaku pojedinu motoričku 
sposobnost; prag u okviru 
norme (sek) za plivanje na 
50m slobodnim stilom; 
zdravstveni status

Kategorija sportaša od 1.-5. 
kategorije:
1. kategorija - 10%
2. kategorija - 7%
3. kategorija - 5%
4. kategorija - 3%
5. kategorija - 1%

Medicinski fakultet Medicina Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

6 
godina

Split 25% B 10% B 13% B 10% Biologija 
ili fizika ili 
kemija

Jedan od tri navedena 
izborna predmeta je obve-
zan; polaganjem jednog ili 
dvaju preostalih predmeta 
stječu se dodatni bodovi; 
najbolji rezultat vrednovat 
će se s - 20%, a ostali s 
dodatnih - 10% 

Dokaz o 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij;  
pohađanje 
najmanje 
dvije godine 
tri izborna 
predmeta 
i latinskog 
jezika. 

1.-3. mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - 2%

Stomatologija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 20% B 10% B 13% B 10% Biologija 
ili fizika ili 
kemija

Jedan od navedenih izbor-
nih predmeta je obvezan i 
vrednovat će se s - 20%;
drugi položeni predmet - 
10%; treći - 5%

Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij; 
pohađanje 
najmanje 
dvije godine, 
tri izborna 
predmeta 
i latinskog 
jezika. 

Provjera psihofizičkih sposob-
nosti – psihomotorika - 10%

1.-3.mjesto na državnim ili 
međunarodnim natjecanjima iz 
biologije, kemije ili fizike - 2%

Fizioterapija Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 25% B 10% B 20% Dokaz o 
zdrav-
stvenim i 
psihofizičkim 
sposobnosti-
ma za studij 
Fizioterapija.

1.-3. mjesto na državnome na-
tjecanju "SCHOLA MEDICA" - 5%
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 25% B 10% B 20% 1. Završena 
četverogodiš-
nja srednja 
škola, smjer: 
Medicinska 
sestra; 
Primalja. 
2. Dokaz o 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij.

1.-10. mjesto na državnome na-
tjecanju “SCHOLA MEDICA” - 5%

Pomorski fakultet Brodostrojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan Časnički ispit - 5%; ovlaštenje 
za pomorca - 5%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike, fizike, informatike, 
engleskog jezika - 5%; 1.-3. kate-
gorija športaša - 5% 

Pomorska nautika Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan

Pomorske elektrotehničke 
i informatičke tehnologije

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan

Pomorske tehnologije 
jahta i marina

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Informa-
tika 10%

Nije obvezan

Pomorski menadžment Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Informa-
tika 10%

Nije obvezan

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Split 40% A 30% B 10% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 30% B 10% B 20%

Prirodoslovno-ma-
tematički fakultet

Biologija i kemija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Biologija 
ili kemija 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz biologije 
ili kemije - 2%; 1.-3. mjesto na 
državnim natjecanjima iz biologi-
je ili kemije - 2%

Fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije - 2%

Fizika i informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 20%

Nije obvezan

Fizika i tehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medicinski fakultet Sestrinstvo Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 25% B 10% B 20% 1. Završena 
četverogodiš-
nja srednja 
škola, smjer: 
Medicinska 
sestra; 
Primalja. 
2. Dokaz o 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij.

1.-10. mjesto na državnome na-
tjecanju “SCHOLA MEDICA” - 5%

Pomorski fakultet Brodostrojarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan Časnički ispit - 5%; ovlaštenje 
za pomorca - 5%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike, fizike, informatike, 
engleskog jezika - 5%; 1.-3. kate-
gorija športaša - 5% 

Pomorska nautika Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan

Pomorske elektrotehničke 
i informatičke tehnologije

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Fizika 
10%

Nije obvezan

Pomorske tehnologije 
jahta i marina

Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Informa-
tika 10%

Nije obvezan

Pomorski menadžment Preddiplomski sveu-
čilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 30% B 20% B 20% B 20% Informa-
tika 10%

Nije obvezan

Pravni fakultet Pravo Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Split 40% A 30% B 10% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 30% B 10% B 20%

Prirodoslovno-ma-
tematički fakultet

Biologija i kemija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% A 20% B 10% B 10% Biologija 
ili kemija 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz biologije 
ili kemije - 2%; 1.-3. mjesto na 
državnim natjecanjima iz biologi-
je ili kemije - 2%

Fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije - 2%

Fizika i informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 20%

Nije obvezan

Fizika i tehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan



76

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-ma-
tematički fakultet

Informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz mate-
matike ili fizike ili informatike 
- 2%; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike ili informatike - 2%

Informatika i tehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 30% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz mate-
matike ili fizike ili informatike 
- 2%; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike ili informatike - 2%

Inženjerska fizika, termo-
dinamika i mehanika

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije- 2%

Matematika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike ili fizike - 2%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike ili fizike - 2%

Matematika i fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije - 2%

Matematika i informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike ili fizike - 2%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike ili fizike - 2%

Sveučilišni 
studijski centar 
za stručne studije

Elektroenergetika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Elektronika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Informacijska tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Konstrukcijsko strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-ma-
tematički fakultet

Informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz mate-
matike ili fizike ili informatike 
- 2%; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike ili informatike - 2%

Informatika i tehnika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 30% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz mate-
matike ili fizike ili informatike 
- 2%; 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike ili informatike - 2%

Inženjerska fizika, termo-
dinamika i mehanika

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije- 2%

Matematika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike ili fizike - 2%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike ili fizike - 2%

Matematika i fizika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% A 20% B 10% Fizika 
20%

Nije obvezan Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike, fizike ili astronomije - 2%; 
1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz matematike, fizike ili 
astronomije - 2%

Matematika i informatika Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 15% A 30% B 15% Znanje trećeg svjetskog jezika, 
potvrđeno potvrdom mjerodavne 
ustanove - 2%; sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike ili fizike - 2%; 1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
matematike ili fizike - 2%

Sveučilišni 
studijski centar 
za stručne studije

Elektroenergetika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Elektronika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Informacijska tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Konstrukcijsko strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%



78

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Sveučilišni 
studijski centar 
za stručne studije

Računovodstvo i financije Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovinsko poslovanje Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Sveučilišni 
studijski centar 
za studije mora 

Biologija i ekologija mora Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 10% B 10% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Morsko ribarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 10% B 10% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Umjetnička 
akademija 

Dizajn vizualnih komu-
nikacija 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, praktični rad (vizuali-
zacija pojma i dva zadatka iz 
grafičkog oblikovanja), pisani 
ispit iz opće i likovne kulture, 
razgovor - 95%

Film i video Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Mapa, razgovor, pisani ispit iz 
opće i vizualne kulture, prak-
tični rad (3 zadatka): a) sla-
ganje storyboarda na zadanu 
temu s tekstualnim prilogom; 
b) mala produkcija fotograf-
ske prezentacije jednog rada 
s područja audiovizualnih 
umjetnosti; c) pisanje eseja ili 
sinopsisa - 95%

Gitara Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, gitara – glavni 
predmet – 90%

Glazbena pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija, harmonija; praktični 
ispit: solfeggio-pjevanje, 
harmonija na klaviru, klavir 
– 90%

Glazbena teorija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija, harmonija, 
kontrapunkt; praktični ispit: 
solfeggio-pjevanje, harmonija 
na klaviru, klavir – 90%

Gudački instrumenti; 
smjerovi: Violina, Viola, 
Violončelo 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, violina, viola, 
violončelo – glavni predmet 
– 90%

Kiparstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, modeliranje glave u 
glini, crtanje akta i krokija, 
crtanje prostora i kompozici-
je, pisani ispit iz opće i likovne 
kulture, razgovor - 95%



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Sveučilišni 
studijski centar 
za stručne studije

Računovodstvo i financije Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovinsko poslovanje Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Sveučilišni 
studijski centar 
za studije mora 

Biologija i ekologija mora Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 10% B 10% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Morsko ribarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 40% B 10% B 10% B 10% Biologija 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Umjetnička 
akademija 

Dizajn vizualnih komu-
nikacija 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, praktični rad (vizuali-
zacija pojma i dva zadatka iz 
grafičkog oblikovanja), pisani 
ispit iz opće i likovne kulture, 
razgovor - 95%

Film i video Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Mapa, razgovor, pisani ispit iz 
opće i vizualne kulture, prak-
tični rad (3 zadatka): a) sla-
ganje storyboarda na zadanu 
temu s tekstualnim prilogom; 
b) mala produkcija fotograf-
ske prezentacije jednog rada 
s područja audiovizualnih 
umjetnosti; c) pisanje eseja ili 
sinopsisa - 95%

Gitara Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, gitara – glavni 
predmet – 90%

Glazbena pedagogija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija, harmonija; praktični 
ispit: solfeggio-pjevanje, 
harmonija na klaviru, klavir 
– 90%

Glazbena teorija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija, harmonija, 
kontrapunkt; praktični ispit: 
solfeggio-pjevanje, harmonija 
na klaviru, klavir – 90%

Gudački instrumenti; 
smjerovi: Violina, Viola, 
Violončelo 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, violina, viola, 
violončelo – glavni predmet 
– 90%

Kiparstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, modeliranje glave u 
glini, crtanje akta i krokija, 
crtanje prostora i kompozici-
je, pisani ispit iz opće i likovne 
kulture, razgovor - 95%



80

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Umjetnička 
akademija

Klavir Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, klavir – glavni 
predmet – 90%

Kompozicija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Vlastiti kompozitorski radovi; 
pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija, harmonija, 
kontrapunkt; praktični ispit: 
solfeggio-pjevanje, harmonija 
na klaviru, klavir – 90%

Likovna kultura i likovna 
umjetnost

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, crtanja, crtanja akta, 
crtanje prostora i kompozici-
je, pisani ispit iz likovne kul-
ture, usmeni ispit iz likovne 
kulture - 90%

Slikarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Mapa, crtanje portreta, crta-
nja akta, rad po zadanoj temi, 
pisani ispit iz opće i likovne 
kulture, razgovor - 95%

Puhački instrumenti; 
smjerovi: Flauta, Klarinet 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija, praktični ispit, solfe-
ggio-pjevanje, flauta, klarinet 
– glavni predmet – 90% 

Solo pjevanje Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija; praktični ispit, 
solfeggio-pjevanje, klavir, solo 
pjevanje – glavni predmet – 
90%.

Umjetnička akade-
mija i Prirodoslov-
no-matematički 
fakultet 

Konzervacija i restauracija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 15% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa; pismeni iz kemije, 
fizike i povijesti umjetno-
sti; analiza dva umjetnička 
djela, razgovor, crtanje, tekst 
rekonstrukcije plastično 
oblikovane površine, kopiranje 
prema predlošku, test boja i 
linija, test manualnih vještina 
- 85%



Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Sveu-
čilišni studijski 
centri, Umjetnič-
ka akademija, 
Međusveučilišni 
studij

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Umjetnička 
akademija

Klavir Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija; praktični ispit: solfe-
ggio-pjevanje, klavir – glavni 
predmet – 90%

Kompozicija Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Vlastiti kompozitorski radovi; 
pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija, harmonija, 
kontrapunkt; praktični ispit: 
solfeggio-pjevanje, harmonija 
na klaviru, klavir – 90%

Likovna kultura i likovna 
umjetnost

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa, crtanja, crtanja akta, 
crtanje prostora i kompozici-
je, pisani ispit iz likovne kul-
ture, usmeni ispit iz likovne 
kulture - 90%

Slikarstvo Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Split 5% B 0% B 0% B 0% Mapa, crtanje portreta, crta-
nja akta, rad po zadanoj temi, 
pisani ispit iz opće i likovne 
kulture, razgovor - 95%

Puhački instrumenti; 
smjerovi: Flauta, Klarinet 

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Pisani ispit: solfeggio-diktat, 
teorija, praktični ispit, solfe-
ggio-pjevanje, flauta, klarinet 
– glavni predmet – 90% 

Solo pjevanje Preddiplomski sveu-
čilišni studij

4 
godine

Split 10% B 0% B 0% B 0% Pisani ispit: solfeggio-dik-
tat, teorija; praktični ispit, 
solfeggio-pjevanje, klavir, solo 
pjevanje – glavni predmet – 
90%.

Umjetnička akade-
mija i Prirodoslov-
no-matematički 
fakultet 

Konzervacija i restauracija Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Split 15% B 0% B 0% B 0% Liječnička 
potvrda o 
sposobnosti 
razlikova-
nja boja i 
nepostojanju 
prepreka za 
studiranje na 
umjetničkoj 
akademiji, ne 
starije od 3 
mjeseca

Mapa; pismeni iz kemije, 
fizike i povijesti umjetno-
sti; analiza dva umjetnička 
djela, razgovor, crtanje, tekst 
rekonstrukcije plastično 
oblikovane površine, kopiranje 
prema predlošku, test boja i 
linija, test manualnih vještina 
- 85%



82

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za izobrazbu 
učitelja 
i odgojitelja

Učiteljski studij (jedno-
predmetni)

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zadar 30% A 28% B 21% B 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Predškolski odgoj (jedno-
predmetni)

Stručni studij 3 
godine

Zadar 30% A 28% B 21% B 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za arheo-
logiju

Arheologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 28% B 7% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za promet i 
pomorstvo

Brodostrojarstvo i tehno-
logija pomorskog prometa 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 21% B 21% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 21% B 21% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za anglistiku Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za etnologiju 
i kulturnu antropo-
logiju

Etnologija i antropologija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za filozofiju Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za francuske 
i iberoromanske 
studije

Francuski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Španjolski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za geografiju Geografija (jednopredmet-
ni); smjer: znanstveni

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Geografija (dvopredmet-
ni); smjer: nastavnički

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za izobrazbu 
učitelja 
i odgojitelja

Učiteljski studij (jedno-
predmetni)

Integrirani preddi-
plomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zadar 30% A 28% B 21% B 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Predškolski odgoj (jedno-
predmetni)

Stručni studij 3 
godine

Zadar 30% A 28% B 21% B 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za arheo-
logiju

Arheologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 28% B 7% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za promet i 
pomorstvo

Brodostrojarstvo i tehno-
logija pomorskog prometa 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 21% B 21% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Nautika i tehnologija 
pomorskog prometa 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 21% B 21% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
7%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za anglistiku Engleski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za etnologiju 
i kulturnu antropo-
logiju

Etnologija i antropologija 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za filozofiju Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za francuske 
i iberoromanske 
studije

Francuski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Španjolski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za geografiju Geografija (jednopredmet-
ni); smjer: znanstveni

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Geografija (dvopredmet-
ni); smjer: nastavnički

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan



84

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za klasičnu 
filologiju

Grčki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Latinski jezik i rimska knji-
ževnost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za kroatistiku 
i slavistiku

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 35% B 14% B 10.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ruski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel 
za knjižničarstvo

Informacijske znanosti - 
Knjižničarstvo (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za turizam 
i komunikacijske 
znanosti

Kultura i turizam (jedno-
predmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za ekonomiju Menadžment (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 35% B 35% B 0% Bilo koji 
izborni 
predmet 
0%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za germa-
nistiku

Njemački jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel 
za pedagogiju

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za povijest Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za povijest 
umjetnosti 

Povijest umjetnosti (jed-
nopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 21% B 14% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za psiho-
logiju

Psihologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 14% B 28% A 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za sociologiju Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za klasičnu 
filologiju

Grčki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Latinski jezik i rimska knji-
ževnost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za kroatistiku 
i slavistiku

Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 35% B 14% B 10.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ruski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel 
za knjižničarstvo

Informacijske znanosti - 
Knjižničarstvo (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za turizam 
i komunikacijske 
znanosti

Kultura i turizam (jedno-
predmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za ekonomiju Menadžment (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 35% B 35% B 0% Bilo koji 
izborni 
predmet 
0%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za germa-
nistiku

Njemački jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel 
za pedagogiju

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za povijest Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% A 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za povijest 
umjetnosti 

Povijest umjetnosti (jed-
nopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 21% B 14% B 21% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za psiho-
logiju

Psihologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 14% B 28% A 14% Bilo koji 
izborni 
predmet 
14%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za sociologiju Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za talijani-
stiku

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni); 
smjer: prevoditeljski

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za zdravstve-
ne studije

Sestrinstvo (jednopred-
metni)

Stručni studij 3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan



Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Odjeli Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Odjel za talijani-
stiku

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni)

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Talijanski jezik i književ-
nost (dvopredmetni); 
smjer: prevoditeljski

Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Zadar 30% A 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan

Odjel za zdravstve-
ne studije

Sestrinstvo (jednopred-
metni)

Stručni studij 3 
godine

Zadar 30% B 17.5% B 17.5% B 17.5% Bilo koji 
izborni 
predmet 
17.5%

Izborni predmet je 
obvezan
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Agronomski 
fakultet

Agrarna ekonomika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima ili međunarodnoj 
olimpijadi iz matematike, kemije, 
biologije, hrvatskoga jezika, 
stranoga jezika ili klasičnoga 
jezika - izravan upis;1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
obrazovnog sektora poljoprivrede, 
prehrane i veterine, podsektora 
poljoprivrede, discipline Agro i 
Hortus - izravan upis

Agroekologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Animalne znanosti Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Biljne znanosti Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Ekološka poljoprivreda Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Hortikultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Poljoprivredna tehnika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Zaštita bilja Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Krajobrazna arhitektura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% B 10% B 5% B 10% Biologija 
ili likovna 
umjet-
nost 5%

Nisu obvezni, ali ako su 
položeni dodatno će se 
vrednovati

Provjera likovnih sposobnosti 
- 20%; provjera predispozicije 
za kreativnost kroz rješenje 
jednoga prostornog problema 
- 20%; provjera sposob-
nosti uočavanja i brzog 
zaključivanja - 10%

Agronomski 
fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu i 
Sveučilište u Splitu

Mediteranska poljo-
privreda

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Split 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije i biologije - izravan upis; 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije i biologije - izravan upis

Akademija 
dramske 
umjetnosti

Dramaturgija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Test informiranosti - 5%; 
provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti - 70%

Verificirana umjetnička javna 
djelatnost - 5%

Filmska i TV režija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Gluma Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Kazališna režija i radio-
fonija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Montaža Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Produkcija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Snimanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Agronomski 
fakultet

Agrarna ekonomika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima ili međunarodnoj 
olimpijadi iz matematike, kemije, 
biologije, hrvatskoga jezika, 
stranoga jezika ili klasičnoga 
jezika - izravan upis;1.-3. mjesto 
na državnim natjecanjima iz 
obrazovnog sektora poljoprivrede, 
prehrane i veterine, podsektora 
poljoprivrede, discipline Agro i 
Hortus - izravan upis

Agroekologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Animalne znanosti Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Biljne znanosti Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Ekološka poljoprivreda Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Hortikultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Poljoprivredna tehnika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Zaštita bilja Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

Krajobrazna arhitektura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% B 10% B 5% B 10% Biologija 
ili likovna 
umjet-
nost 5%

Nisu obvezni, ali ako su 
položeni dodatno će se 
vrednovati

Provjera likovnih sposobnosti 
- 20%; provjera predispozicije 
za kreativnost kroz rješenje 
jednoga prostornog problema 
- 20%; provjera sposob-
nosti uočavanja i brzog 
zaključivanja - 10%

Agronomski 
fakultet Sveučilišta 
u Zagrebu i 
Sveučilište u Splitu

Mediteranska poljo-
privreda

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Split 40% B 5% B 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije i biologije - izravan upis; 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije i biologije - izravan upis

Akademija 
dramske 
umjetnosti

Dramaturgija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Test informiranosti - 5%; 
provjera posebnih znanja, 
vještina i sposobnosti - 70%

Verificirana umjetnička javna 
djelatnost - 5%

Filmska i TV režija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Gluma Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Kazališna režija i radio-
fonija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Montaža Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Produkcija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%

Snimanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Akademija likovnih 
umjetnosti

Restauriranje i konzervi-
ranje umjetnina; smjerovi: 
Slikarstvo, Kiparstvo

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Potvrda 
o općem 
zdravst-
venom stanju 
(posebno u 
odnosu na 
daltonizam, 
klaustrofobi-
ju, akrofobiju)

Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
test iz povijesti umjetnosti; 
test elemenata iz fizike, ke-
mije, biologije; likovni zadaci, 
crtanje, modeliranje) - 80%; 
razgovor

Animirani film i novi 
mediji

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
likovni zadaci, crtanje glave i 
akta, knjiga snimanja, inter-
pretacija, autobiografski rad, 
model lista, eseji, test iz opće 
i likovne kulture, prezentacija 
mape) - 80%

Grafika Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina i 
znanja važnih za likovnu um-
jetnost (mapa radova; crtanje 
portreta, rad na zadanu 
temu, crtanje akta, prostorni 
ansambl, crtež prema imagi-
naciji, test iz opće i likovne 
kulture) - 80%; razgovor - ne 
boduje se

Kiparstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
crtanje, modeliranje, test iz 
opće i likovne kulture) - 80%

Likovna kultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
test iz povijesti umjetnosti; 
crtanje glave i akta, prostorna 
kompozicija) - 80%; razgovor 
- ne boduje se 

Slikarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
crtanje glave i akta, slikanje 
figure, model, prostor, mrtva 
priroda, test iz opće i likovne 
kulture) - 80%; razgovor - ne 
boduje se

Arhitektonski 
fakultet

Arhitektura i urbanizam Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 5% B 10% B 5% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test provjere likovnih i 
grafičkih sposobnosti - 30%; 
test sposobnosti percepcije 
prostora - 30%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

9191

Za
g

re
b

 /
 Sv

eu
či

liš
te

 u
 Z

ag
re

bu
 /

 w
w

w
.u

ni
zg

.h
r

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Akademija likovnih 
umjetnosti

Restauriranje i konzervi-
ranje umjetnina; smjerovi: 
Slikarstvo, Kiparstvo

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Potvrda 
o općem 
zdravst-
venom stanju 
(posebno u 
odnosu na 
daltonizam, 
klaustrofobi-
ju, akrofobiju)

Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
test iz povijesti umjetnosti; 
test elemenata iz fizike, ke-
mije, biologije; likovni zadaci, 
crtanje, modeliranje) - 80%; 
razgovor

Animirani film i novi 
mediji

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
likovni zadaci, crtanje glave i 
akta, knjiga snimanja, inter-
pretacija, autobiografski rad, 
model lista, eseji, test iz opće 
i likovne kulture, prezentacija 
mape) - 80%

Grafika Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina i 
znanja važnih za likovnu um-
jetnost (mapa radova; crtanje 
portreta, rad na zadanu 
temu, crtanje akta, prostorni 
ansambl, crtež prema imagi-
naciji, test iz opće i likovne 
kulture) - 80%; razgovor - ne 
boduje se

Kiparstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
crtanje, modeliranje, test iz 
opće i likovne kulture) - 80%

Likovna kultura Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
test iz povijesti umjetnosti; 
crtanje glave i akta, prostorna 
kompozicija) - 80%; razgovor 
- ne boduje se 

Slikarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 10% B 0% B 0% Provjera specifičnih vještina 
i znanja važnih za likovnu 
umjetnost (mapa radova; 
crtanje glave i akta, slikanje 
figure, model, prostor, mrtva 
priroda, test iz opće i likovne 
kulture) - 80%; razgovor - ne 
boduje se

Arhitektonski 
fakultet

Arhitektura i urbanizam Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 5% B 10% B 5% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test provjere likovnih i 
grafičkih sposobnosti - 30%; 
test sposobnosti percepcije 
prostora - 30%



92

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Arhitektonski 
fakultet

Dizajn Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 5% B 5% B 5% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Prezentacijska mapa 
- stručno povjerenstvo 
odabire kandidate koji mogu 
pristupiti drugom krugu 
selekcije; provjere vizualnog 
izražavanja i razmišljanja: 
1. zadatak - interpretacija 
proporcije i kompozicije 
prostornom vizualizacijom 
- 12,5%, 2. zadatak - test 
vizualne percepcije - 12,5%, 
3. zadatak - interpretacija 
pojmova i poruka grafičkim 
elementima - 12,5%, 4. 
zadatak - interpretacija 
zadanog problema prostor-
nom kompozicijom - 12,5% 
(prag - 20%); Intervju - 15% 

Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet

Logopedija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Biologija 
ili psi-
hologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Procjena 
jezično-
govornoga 
statusa 
-prisutnost 
organski 
uvjetovanih 
teškoća 
izgovora

Usmena procjena motivacije i 
afiniteta za studij - 12%;

Rehabilitacija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Biologija 
ili psi-
hologija 
ili soci-
ologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Socijalna pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Psihologi-
ja ili so-
ciologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Arhitektonski 
fakultet

Dizajn Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 5% B 5% B 5% Likovna 
umjet-
nost 10%

Izborni predmet je 
obvezan

Prezentacijska mapa 
- stručno povjerenstvo 
odabire kandidate koji mogu 
pristupiti drugom krugu 
selekcije; provjere vizualnog 
izražavanja i razmišljanja: 
1. zadatak - interpretacija 
proporcije i kompozicije 
prostornom vizualizacijom 
- 12,5%, 2. zadatak - test 
vizualne percepcije - 12,5%, 
3. zadatak - interpretacija 
pojmova i poruka grafičkim 
elementima - 12,5%, 4. 
zadatak - interpretacija 
zadanog problema prostor-
nom kompozicijom - 12,5% 
(prag - 20%); Intervju - 15% 

Edukacijsko-reha-
bilitacijski fakultet

Logopedija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Biologija 
ili psi-
hologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Procjena 
jezično-
govornoga 
statusa 
-prisutnost 
organski 
uvjetovanih 
teškoća 
izgovora

Usmena procjena motivacije i 
afiniteta za studij - 12%;

Rehabilitacija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Biologija 
ili psi-
hologija 
ili soci-
ologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Socijalna pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 28% A 20% B 0% B 20% Psihologi-
ja ili so-
ciologija 
20% 

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan



94

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Ekonomski fakultet Bachelor Degree in Busi-
ness (na engleskome 
jeziku)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 45% A 10% A10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan Znanje drugog stranoga jezika 
(engleskoga, njemačkoga, 
ruskoga, francuskoga, talijan-
skoga i španjolskoga) uz uvjet 
da kandidatu jedan od tih jezika 
nije materinski jezik - 2%; 1.-3.
mjesto na državnim natjecanji-
ma iz matematike ili hrvatskoga 
jezika - 2%; športaši 1.-3. 
kategorije - 1%

Ekonomija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poduzetništvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Bjelovar 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poslovna ekonomija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Koprivnica/
Zagreb

45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poslovna ekonomija Stručni studij 2,5 
godine

Zagreb 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Fakultet elek-
trotehnike i 
računarstva

Elektrotehnika i infor-
macijska tehnologija i 
Računarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb Prosjek 
svakog od 
4 razreda 
- 8%;
prosjek 
ocjena 
obave-
znog 
dijela DM 
- 8% 

B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan 1. - 3. nagrada na državnim 
natjecanjima (3. i 4. razred) iz 
matematike, fizike ili informa-
tike - izravan upis; sudjelovanje 
na međunarodnoj olimpijadi iz 
matematike, fizike ili informa-
tike - izravan upis; određen broj 
kandidata iz srednjih škola koje 
odlukom fakultetskoj vijeća FER-a 
steknu pravo predlaganja svojih 
najboljih učenika - izravan upis

Fakultet kemi-
jskog inženjerstva i 
tehnologije

Ekoinženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan Sudjelovanje na državnim i 
međunarodnim natjecanjima iz 
matematike, kemije , fizike ili 
biologije - izravan upis;
5% najboljih učenika s obzirom 
na rezultate državne mature iz 
gimnazije i strukovnih škola u 
kojima se obrazuju kemijski i 
ekološki tehničari - izravan upis

Kemija i inženjerstvo 
materijala

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Kemijsko inženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Primijenjena kemija 
- smjerovi: Kemija u 
zaštiti okoliša i izvora 
energije;Specifični materi-
jali i napredne tehnologije; 
Primjenjena organska 
kemija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Ekonomski fakultet Bachelor Degree in Busi-
ness (na engleskome 
jeziku)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 45% A 10% A10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan Znanje drugog stranoga jezika 
(engleskoga, njemačkoga, 
ruskoga, francuskoga, talijan-
skoga i španjolskoga) uz uvjet 
da kandidatu jedan od tih jezika 
nije materinski jezik - 2%; 1.-3.
mjesto na državnim natjecanji-
ma iz matematike ili hrvatskoga 
jezika - 2%; športaši 1.-3. 
kategorije - 1%

Ekonomija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poduzetništvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Bjelovar 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poslovna ekonomija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Koprivnica/
Zagreb

45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Poslovna ekonomija Stručni studij 2,5 
godine

Zagreb 45% A 10% A 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan

Fakultet elek-
trotehnike i 
računarstva

Elektrotehnika i infor-
macijska tehnologija i 
Računarstvo

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb Prosjek 
svakog od 
4 razreda 
- 8%;
prosjek 
ocjena 
obave-
znog 
dijela DM 
- 8% 

B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan 1. - 3. nagrada na državnim 
natjecanjima (3. i 4. razred) iz 
matematike, fizike ili informa-
tike - izravan upis; sudjelovanje 
na međunarodnoj olimpijadi iz 
matematike, fizike ili informa-
tike - izravan upis; određen broj 
kandidata iz srednjih škola koje 
odlukom fakultetskoj vijeća FER-a 
steknu pravo predlaganja svojih 
najboljih učenika - izravan upis

Fakultet kemi-
jskog inženjerstva i 
tehnologije

Ekoinženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan Sudjelovanje na državnim i 
međunarodnim natjecanjima iz 
matematike, kemije , fizike ili 
biologije - izravan upis;
5% najboljih učenika s obzirom 
na rezultate državne mature iz 
gimnazije i strukovnih škola u 
kojima se obrazuju kemijski i 
ekološki tehničari - izravan upis

Kemija i inženjerstvo 
materijala

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Kemijsko inženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Primijenjena kemija 
- smjerovi: Kemija u 
zaštiti okoliša i izvora 
energije;Specifični materi-
jali i napredne tehnologije; 
Primjenjena organska 
kemija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 42% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan



96

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakultet orga-
nizacije i infor-
matike

Informacijski sustavi i 
Poslovni sustavi 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 40% B 20% A 40% B 0% 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike, 
fizike, informatike ili kemije - 
izravan upis; sudjelovanje na 
međunarodnom natjecanju iz 
matematike, fizike, kemije ili 
informatike - izravan upis

Primjena informacijske 
tehnologije u poslovanju

Redovni stručni 
studij

3 
godine

Križevci/
Sisak/
Varaždin/
Zabok

50% B 20% B 30% B 0%

Ekonomski 
fakultet i Fakultet 
organizacije i 
informatike

Ekonomika poduzetništva Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 45% A 10% B 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan Znanje drugog stranoga jezika 
(engleskoga, njemačkoga, rusk-
oga, francuskoga, talijanskoga 
i španjolskoga), uz uvjet da 
kandidatu jedan od tih jezika 
nije materinski jezik - 2%; 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz matematike ili hrvatskoga 
jezika - 2%; športaši 1.-3. kat-
egorije - 1%

Fakultet političkih 
znanosti

Novinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 5% A 15% Povijest ili 
politika i 
gospo-
darstvo 
15%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Objavljeni novinarski radovi - 5%

Politologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 40% A 15% B 10% A 15% Povijest ili 
politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Fakultet promet-
nih znanosti 
Sveučilišta

Aeronautika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 30% Engleski 
jezik
B 20%

Fizika 
10%

Nije obvezan Zdravst-
veni kriterij; 
usmeni ispit 
iz engleskoga 
jezika

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike - izravan upis
 

Inteligentni transportni 
sustavi i logistika; smjero-
vi: Inteligentni transportni 
sustavi, Logistika

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(izvanredni/redovni)

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 0% Fizika 
20%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili predmeta prometne 
struke - izravan upis

Promet; smjerovi: 
Cestovni, Željeznički, 
Vodni, Zračni, Poštanski, 
Informacijsko-komuni-
kacijski, Gradski

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 0% Fizika 
20%

Nije obvezan



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakultet orga-
nizacije i infor-
matike

Informacijski sustavi i 
Poslovni sustavi 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 40% B 20% A 40% B 0% 1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike, 
fizike, informatike ili kemije - 
izravan upis; sudjelovanje na 
međunarodnom natjecanju iz 
matematike, fizike, kemije ili 
informatike - izravan upis

Primjena informacijske 
tehnologije u poslovanju

Redovni stručni 
studij

3 
godine

Križevci/
Sisak/
Varaždin/
Zabok

50% B 20% B 30% B 0%

Ekonomski 
fakultet i Fakultet 
organizacije i 
informatike

Ekonomika poduzetništva Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 45% A 10% B 10% A 10% Politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Nije obvezan Znanje drugog stranoga jezika 
(engleskoga, njemačkoga, rusk-
oga, francuskoga, talijanskoga 
i španjolskoga), uz uvjet da 
kandidatu jedan od tih jezika 
nije materinski jezik - 2%; 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz matematike ili hrvatskoga 
jezika - 2%; športaši 1.-3. kat-
egorije - 1%

Fakultet političkih 
znanosti

Novinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 5% A 15% Povijest ili 
politika i 
gospo-
darstvo 
15%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Objavljeni novinarski radovi - 5%

Politologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 40% A 15% B 10% A 15% Povijest ili 
politika i 
gospo-
darstvo 
20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Fakultet promet-
nih znanosti 
Sveučilišta

Aeronautika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 30% Engleski 
jezik
B 20%

Fizika 
10%

Nije obvezan Zdravst-
veni kriterij; 
usmeni ispit 
iz engleskoga 
jezika

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike - izravan upis
 

Inteligentni transportni 
sustavi i logistika; smjero-
vi: Inteligentni transportni 
sustavi, Logistika

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(izvanredni/redovni)

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 0% Fizika 
20%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili predmeta prometne 
struke - izravan upis

Promet; smjerovi: 
Cestovni, Željeznički, 
Vodni, Zračni, Poštanski, 
Informacijsko-komuni-
kacijski, Gradski

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 0% Fizika 
20%

Nije obvezan
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakultet strojarst-
va i brodogradnje

Brodogradnja Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan 0.5% za svaku ocijenu izvrstan 
iz predmeta matematika, fizika i 
kemija u svakom razredu srednje 
škole - do 4%; 0.5% za ostva-
reni plasman od 1.-3. mjesta 
na državnim natjecanjima u 
tehničkom području strojarstva 
i brodogradnje (tehnička me-
hanika, strojarske konstrukcije, 
CAD dizajniranje računalom) - do 
2% (najviše. 5%);
1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima matematike, 
fizike ili kemije, sudjelovanje na 
međunarodnim olimpijadama 
matematike, fizike ili kemije, 
ograničen broj kandidata iz onih 
srednjih škola koje odlukom 
Fakultetskog vijeća FSB-a steknu 
pravo predlaganja svojih najboljih 
učenika - izravan upis

Strojarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan

Zrakoplovstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan

Farmaceutsko-bio-
kemijski fakultet

Farmacija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% B 5% A 20% B 5% 1.Ke-
mija 20% 
2.Biologi-
ja 20%

Predmet kemija je obve-
zan, polaganjem biologije 
stječu se dodatni bodovi

Ako kandidat 
tijekom 
srednjega 
obrazovanja 
nije odslušao 
i položio 
dvije godine 
nastave iz 
latinskog 
jezika, dužan 
je to učiniti 
do upisa u 
drugu godinu 
studija

1.-3. mjesto državnim natjeca-
njima iz matematike, biologije ili 
kemije - 3%; dva ili više natjeca-
nja - najviše 5%

Medicinska biokemija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% B 5% A 20% B 5% 1.Ke-
mija 20% 
2.Biologi-
ja 20%

Predmet kemija je obve-
zan, polaganjem biologije 
stječu se dodatni bodovi

Filozofski fakultet 
Družbe Isusove - 
Hrvatski studiji

Filozofija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan 

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike 
ili društvenih i humanističkih 
predmeta - 5%

Filozofija i latinski jezik Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Filozofija i religijske 
znanosti (dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakultet strojarst-
va i brodogradnje

Brodogradnja Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan 0.5% za svaku ocijenu izvrstan 
iz predmeta matematika, fizika i 
kemija u svakom razredu srednje 
škole - do 4%; 0.5% za ostva-
reni plasman od 1.-3. mjesta 
na državnim natjecanjima u 
tehničkom području strojarstva 
i brodogradnje (tehnička me-
hanika, strojarske konstrukcije, 
CAD dizajniranje računalom) - do 
2% (najviše. 5%);
1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima matematike, 
fizike ili kemije, sudjelovanje na 
međunarodnim olimpijadama 
matematike, fizike ili kemije, 
ograničen broj kandidata iz onih 
srednjih škola koje odlukom 
Fakultetskog vijeća FSB-a steknu 
pravo predlaganja svojih najboljih 
učenika - izravan upis

Strojarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan

Zrakoplovstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3,5 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Fizika ili 
kemija 
15%

Nije obvezan

Farmaceutsko-bio-
kemijski fakultet

Farmacija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% B 5% A 20% B 5% 1.Ke-
mija 20% 
2.Biologi-
ja 20%

Predmet kemija je obve-
zan, polaganjem biologije 
stječu se dodatni bodovi

Ako kandidat 
tijekom 
srednjega 
obrazovanja 
nije odslušao 
i položio 
dvije godine 
nastave iz 
latinskog 
jezika, dužan 
je to učiniti 
do upisa u 
drugu godinu 
studija

1.-3. mjesto državnim natjeca-
njima iz matematike, biologije ili 
kemije - 3%; dva ili više natjeca-
nja - najviše 5%

Medicinska biokemija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% B 5% A 20% B 5% 1.Ke-
mija 20% 
2.Biologi-
ja 20%

Predmet kemija je obve-
zan, polaganjem biologije 
stječu se dodatni bodovi

Filozofski fakultet 
Družbe Isusove - 
Hrvatski studiji

Filozofija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan 

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike 
ili društvenih i humanističkih 
predmeta - 5%

Filozofija i latinski jezik Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Filozofija i religijske 
znanosti (dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% A 20% B 10% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan



100

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Anglistika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
engleskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Antropologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Arheologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Arheologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Češki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Etnologija i kulturna 
antropologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Filozofija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Fonetika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Anglistika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
engleskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Antropologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Arheologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Arheologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Češki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Etnologija i kulturna 
antropologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Filozofija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Fonetika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Francuski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
francuskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Germanistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
njemačkog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Grčki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz grčkog 
jezika za 
učenike koji 
nisu barem 2 
godine učili 
taj predmet 
u osnovnoj ili 
srednjoj školi

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Hungarologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Indologija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Informacijske znanosti
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Informacijske znanosti 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Južnoslavenski jezici i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Komparativna književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Komparativna književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Kroatistika (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Kroatistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Francuski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
francuskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Germanistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
njemačkog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Grčki jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz grčkog 
jezika za 
učenike koji 
nisu barem 2 
godine učili 
taj predmet 
u osnovnoj ili 
srednjoj školi

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Hungarologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Indologija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Informacijske znanosti
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Informacijske znanosti 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Južnoslavenski jezici i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Komparativna književnost 
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Komparativna književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Kroatistika (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Kroatistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Latinski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
latinskog 
jezika za 
učenike koji 
nisu barem 2 
godine učili 
taj predmet 
u osnovnoj ili 
srednjoj školi

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Lingvistika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Pedagogija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Poljski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Portugalski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Psihologija
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Rumunjski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Ruski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Latinski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
latinskog 
jezika za 
učenike koji 
nisu barem 2 
godine učili 
taj predmet 
u osnovnoj ili 
srednjoj školi

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na Filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Lingvistika (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Pedagogija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Pedagogija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Poljski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Portugalski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Povijest umjetnosti (dvo-
predmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Psihologija
(jednopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Rumunjski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Ruski jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Slovački jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Sociologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Španjolski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
španjolskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Švedski jezik i kultura 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Talijanistika (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
talijanskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Talijanistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
talijanskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Turkologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Ukrajinski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Geodetski fakultet Geodezija i geoinforma-
tika

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% A 24% B 10% Infor-
matika 
ili fizika 
16%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, informatika ili geodezije - 
izravan upis

Geotehnički 
fakultet u 
Varaždinu

Geoinženjerstvo; smjerovi: 
Geotehnika, Hidrotehnika, 
Inženjerstvo okoliša

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 30% B 0% A 25% B 5% 1. Fizika 
20% 
2.Kemija 
10%

Nije obvezan 1.-5. mjesto na državnom 
natjecanju iz prirodne znanosti - 
10%; ograničen broj kandidata iz 
onih srednjih škola koje odlukom 
Fakultetskog vijeća GFV-a steknu 
pravo predlaganja svojih najboljih 
učenika - izravan upis

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto državnim natje-
canjima iz matematike ili fizike 
- izravan upis; sudjelovanje na 
međunarodnim natjecanjima 
iz matematike ili fizike- izravan 
upis; prvo mjesto iz matematike 
ili fizike na županijskim natjeca-
njima - izravan upis



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Filozofski fakultet Slovački jezik i književnost 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Završene dvije srednje škole; 
položen ispit iz znanja trećeg 
svjetskog jezika (engleskog, 
njemačkog, francuskog, talijansk-
og, španjolskog, ruskog) na Filo-
zofskom fakultetu; osvojeno prvo 
mjesto na državnom natjecanju 
za učenike srednjih škola od 1.-4. 
razreda iz jednog od sljedećih 
predmeta: hrvatski jezik, 
strani jezik (engleski, njemački, 
talijanski, francuski, španjolski, 
grčki, latinski), matematika, 
geografija, informatika, povijest, 
logika, filozofija; športaši 1.-2. 
kategorije; učenici koji su na 
prošlogodišnjem razredbenom 
ispitu na filozofskom fakultetu 
prešli prag (najviše - 5%)

Sociologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Španjolski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
španjolskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Švedski jezik i kultura 
(dvopredmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Talijanistika (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
talijanskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Talijanistika (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Ispit iz 
talijanskog 
jezika

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Turkologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Ukrajinski jezik i 
književnost (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 20% A 20% B 5% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test intelektualnih sposob-
nosti 30%

Geodetski fakultet Geodezija i geoinforma-
tika

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% A 24% B 10% Infor-
matika 
ili fizika 
16%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, informatika ili geodezije - 
izravan upis

Geotehnički 
fakultet u 
Varaždinu

Geoinženjerstvo; smjerovi: 
Geotehnika, Hidrotehnika, 
Inženjerstvo okoliša

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Varaždin 30% B 0% A 25% B 5% 1. Fizika 
20% 
2.Kemija 
10%

Nije obvezan 1.-5. mjesto na državnom 
natjecanju iz prirodne znanosti - 
10%; ograničen broj kandidata iz 
onih srednjih škola koje odlukom 
Fakultetskog vijeća GFV-a steknu 
pravo predlaganja svojih najboljih 
učenika - izravan upis

Građevinski 
fakultet

Građevinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 45% B 0% Fizika 
10%

Nije obvezan 1.-3. mjesto državnim natje-
canjima iz matematike ili fizike 
- izravan upis; sudjelovanje na 
međunarodnim natjecanjima 
iz matematike ili fizike- izravan 
upis; prvo mjesto iz matematike 
ili fizike na županijskim natjeca-
njima - izravan upis
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Grafički fakultet Grafička tehnologija, 
smjer: Dizajn grafičkih 
proizvoda

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb i 
Split

20% B 0% A 20% B 0% Mapa radova - 10%; ispit 
iz elementarne likovne teo-
rije - 10%; provjera likovne 
sposobnosti - 40%

1.-3. mjesto na državnim, 
županijskim i međunarodnim 
natjecanjima iz područja dizajna 
- izravan upis

Grafička tehnologija, 
smjer: Tehničko-
tehnološki

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb i 
Split

40% B 0% A 30% B 0% Kemija 
ili Fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim, 
županijskim i međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili fizike - izravan upis

Hrvatski studiji Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 15% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Komunikologija (jedno-
predmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 25% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Komunikologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 25% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Kroatologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 35% B 0% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Kroatologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 35% B 0% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Latinski jezik (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 30% B 0% A 25% Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Psihologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Sociologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

109109

Za
g

re
b

 /
 Sv

eu
či

liš
te

 u
 Z

ag
re

bu
 /

 w
w

w
.u

ni
zg

.h
r

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Grafički fakultet Grafička tehnologija, 
smjer: Dizajn grafičkih 
proizvoda

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb i 
Split

20% B 0% A 20% B 0% Mapa radova - 10%; ispit 
iz elementarne likovne teo-
rije - 10%; provjera likovne 
sposobnosti - 40%

1.-3. mjesto na državnim, 
županijskim i međunarodnim 
natjecanjima iz područja dizajna 
- izravan upis

Grafička tehnologija, 
smjer: Tehničko-
tehnološki

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb i 
Split

40% B 0% A 30% B 0% Kemija 
ili Fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim, 
županijskim i međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili fizike - izravan upis

Hrvatski studiji Filozofija (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 15% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Komunikologija (jedno-
predmetni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 25% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Komunikologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 25% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Kroatologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 35% B 0% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Kroatologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 35% B 0% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Latinski jezik (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 30% B 0% A 25% Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Povijest (jednopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Povijest (dvopredmetni) Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 25% B 0% A 20% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Psihologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Sociologija (jednopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%

Sociologija (dvopred-
metni)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% A 10% B 25% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test apstraktnog mišljenja 
- 25%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Katolički bogo-
slovni fakultet

Crkvena glazba (Institut 
za crkvenu glazbu A. 
Vidaković)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Solfeggio, harmonija, sviranje 
- klavir i pjevanje harmonije 
- 20%

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz bilo kojeg 
predmeta - 2%; sudjelovanje 
na glazbenim natjecanjima koja 
organizira Hrvatsko društvo 
glazbenih i plesnih pedagoga, 
Hrvatsko društvo glazbenih 
umjetnika, Hrvatsko društvo 
skladatelja, natjecanje glazbenih 
i plesnih škola, udruženje 
instrumentalista (primjerice, kla-
viristi, flautisti...) - osvojeno 1.-3. 
mjesto - 3%, samo sudjelovanje 
1%; 1.-3. mjesto na vjeronaučnoj 
olimpijadi - 3%, sudjelovanje na 
vjeronaučnoj olimpijadi - 1%; 
športaši 1.-6. kategorije - 2% 
(najviše 10%)

Religiozna pedagogija i 
katehetika

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20% 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz bilo kojeg pred-
meta - 2%; završena još jedna 
srednja škola, znanje stranoga 
jezika kojeg kandidat nije učio 
u srednjoj školi, natjecanje 
“Lidrano”, državno natjecanje iz 
logike, državno natjecanje iz po-
vijesti, sudjelovanje na glazbenim 
natjecanjima koja organizira 
Hrvatsko društvo glazbenih i 
plesnih pedagoga, Hrvatsko 
društvo glazbenih umjetnika, 
Hrvatsko društvo skladatelja, 
natjecanje glazbenih i plesnih 
škola, udruženje instrumentalista 
(primjerice, klaviristi, flautisti...) - 
1.-3. mjesto - 3%, sudjelovanje - 
1%; 1.-3. mjesto na vjeronaučnoj 
olimpijadi - 3%, sudjelovanje 
- 1%; športaši 1.-6. kategorije - 
2% (najviše 10%)

Filozofsko-teološki studij Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Rijeka / 
Zagreb

30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20%

Teologija Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20%

Kineziološki 
fakultet

Kineziologija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% B 10% B 10% B 10% Biologija 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Zdravstvene 
sposob-
nosti, znanje 
plivanja i raz-
redbeni prag 
na provjeri 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja

Provjera specifičnih 
motoričkih sposobnosti i 
znanja - 20%

Športaši 1.-6. kategorije - 10%; 



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Katolički bogo-
slovni fakultet

Crkvena glazba (Institut 
za crkvenu glazbu A. 
Vidaković)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Solfeggio, harmonija, sviranje 
- klavir i pjevanje harmonije 
- 20%

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz bilo kojeg 
predmeta - 2%; sudjelovanje 
na glazbenim natjecanjima koja 
organizira Hrvatsko društvo 
glazbenih i plesnih pedagoga, 
Hrvatsko društvo glazbenih 
umjetnika, Hrvatsko društvo 
skladatelja, natjecanje glazbenih 
i plesnih škola, udruženje 
instrumentalista (primjerice, kla-
viristi, flautisti...) - osvojeno 1.-3. 
mjesto - 3%, samo sudjelovanje 
1%; 1.-3. mjesto na vjeronaučnoj 
olimpijadi - 3%, sudjelovanje na 
vjeronaučnoj olimpijadi - 1%; 
športaši 1.-6. kategorije - 2% 
(najviše 10%)

Religiozna pedagogija i 
katehetika

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20% 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz bilo kojeg pred-
meta - 2%; završena još jedna 
srednja škola, znanje stranoga 
jezika kojeg kandidat nije učio 
u srednjoj školi, natjecanje 
“Lidrano”, državno natjecanje iz 
logike, državno natjecanje iz po-
vijesti, sudjelovanje na glazbenim 
natjecanjima koja organizira 
Hrvatsko društvo glazbenih i 
plesnih pedagoga, Hrvatsko 
društvo glazbenih umjetnika, 
Hrvatsko društvo skladatelja, 
natjecanje glazbenih i plesnih 
škola, udruženje instrumentalista 
(primjerice, klaviristi, flautisti...) - 
1.-3. mjesto - 3%, sudjelovanje - 
1%; 1.-3. mjesto na vjeronaučnoj 
olimpijadi - 3%, sudjelovanje 
- 1%; športaši 1.-6. kategorije - 
2% (najviše 10%)

Filozofsko-teološki studij Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Rijeka / 
Zagreb

30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20%

Teologija Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% A 20% B 5% B 10% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Motivacijski razgovor - 20%

Kineziološki 
fakultet

Kineziologija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% B 10% B 10% B 10% Biologija 
10%

Izborni predmet je 
obvezan

Zdravstvene 
sposob-
nosti, znanje 
plivanja i raz-
redbeni prag 
na provjeri 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja

Provjera specifičnih 
motoričkih sposobnosti i 
znanja - 20%

Športaši 1.-6. kategorije - 10%; 
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medicinski fakultet Medicina Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
izborna predmeta je ob-
vezan.Najbolji rezultat 
vrjednovat će se s 20%, a 
ostali s po 10% bodova.

Odslušane 
dvije godine 
nastave iz 
predmeta 
biologija, 
fizika, kemija 
i latinskoga 
jezika (ako 
nije odslušao 
dvije godine 
nastave iz 
predmeta 
latinski jezik 
- mora 
položiti taj 
jezik do upisa 
u 2. godinu 
studija).

Medicina (na engleskome 
jeziku)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Metalurški fakultet 
u Sisku

Metalurgija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Sisak 50% B 10% A 20% B 0% Informa-
tika ili 
kemija 
ili fizika 
20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Muzička akademija Čembalo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Dirigiranje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Elektronička kompozicija, 
Kompozicija, Primijenjena 
kompozicija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Fagot Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Flauta Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Gitara Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Glazbena pedagogija 
(dvopredmetni nastavnički 
studij)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: solfeggio 
s diktatom i klavir - 90%

Glazbena pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Harfa Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Klarinet Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Klavir Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Kontrabas Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medicinski fakultet Medicina Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Jedan od tri navedena 
izborna predmeta je ob-
vezan.Najbolji rezultat 
vrjednovat će se s 20%, a 
ostali s po 10% bodova.

Odslušane 
dvije godine 
nastave iz 
predmeta 
biologija, 
fizika, kemija 
i latinskoga 
jezika (ako 
nije odslušao 
dvije godine 
nastave iz 
predmeta 
latinski jezik 
- mora 
položiti taj 
jezik do upisa 
u 2. godinu 
studija).

Medicina (na engleskome 
jeziku)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 25% B 10% B 15% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
20%

Metalurški fakultet 
u Sisku

Metalurgija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Sisak 50% B 10% A 20% B 0% Informa-
tika ili 
kemija 
ili fizika 
20%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan

Muzička akademija Čembalo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Dirigiranje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Elektronička kompozicija, 
Kompozicija, Primijenjena 
kompozicija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Fagot Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Flauta Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Gitara Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Glazbena pedagogija 
(dvopredmetni nastavnički 
studij)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: solfeggio 
s diktatom i klavir - 90%

Glazbena pedagogija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Harfa Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Klarinet Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Klavir Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Kontrabas Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Muzička akademija Muzikologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: solfeg-
gio s diktatom, svi glavni 
predmeti (kompozicija, dirigi-
ranje, pjevanje, instrumenti) i 
povijesti glazbe- 90%

Muzikologija (dvopred-
metni nastavnički studij)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Oboa Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Orgulje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Pjevanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Rog Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Saksofon Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Teorija glazbe Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Trombon Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Truba Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Tuba Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Udaraljke Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Viola Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Violina Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Violončelo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Zborsko dirigiranje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Pravni fakultet Pravo Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Zagreb 25% A 15% B 10% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Kandidat koji 
u srednjoj 
školi nije učio 
latinski jezik 
najmanje 
dvije godine, 
dužan je na 
Fakultetu 
položiti ispit 
iz latinskog 
jezika do 
početka ljet-
nog semestra 
prve godine 
studija

Test u kojem se provjerava 
razumijevanje teksta i logično 
zaključivanje - 25%

1. mjesto na državnom 
natjecanju za učenike srednjih 
škola iz bilo kojeg društvenog, 
humanističkog ili prirodoslovnog 
predmeta - 5%

Socijalni rad Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

4 
godine

Zagreb 25% A 15% B 10% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test razumijevanja i logičkog 
zaključivanja - 25%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Muzička akademija Muzikologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: solfeg-
gio s diktatom, svi glavni 
predmeti (kompozicija, dirigi-
ranje, pjevanje, instrumenti) i 
povijesti glazbe- 90%

Muzikologija (dvopred-
metni nastavnički studij)

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Oboa Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0% Provjera specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti: 
solfeggio s diktatom - 90%

Orgulje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Pjevanje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb / 
Rijeka

10% B 0% B 0% B 0%

Rog Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Saksofon Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Teorija glazbe Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Trombon Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Truba Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Tuba Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Udaraljke Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Viola Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Violina Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Violončelo Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Zborsko dirigiranje Preddiplomski 
sveučilišni studij

4 
godine

Zagreb 10% B 0% B 0% B 0%

Pravni fakultet Pravo Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij
(redovni/izvanredni)

5 
godina

Zagreb 25% A 15% B 10% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Kandidat koji 
u srednjoj 
školi nije učio 
latinski jezik 
najmanje 
dvije godine, 
dužan je na 
Fakultetu 
položiti ispit 
iz latinskog 
jezika do 
početka ljet-
nog semestra 
prve godine 
studija

Test u kojem se provjerava 
razumijevanje teksta i logično 
zaključivanje - 25%

1. mjesto na državnom 
natjecanju za učenike srednjih 
škola iz bilo kojeg društvenog, 
humanističkog ili prirodoslovnog 
predmeta - 5%

Socijalni rad Preddiplomski 
sveučilišni studij
(redovni/izvanredni)

4 
godine

Zagreb 25% A 15% B 10% A 15% Bilo koji 
izborni 
predmet 
5%

Izborni predmet je 
obvezan

Test razumijevanja i logičkog 
zaključivanja - 25%
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet

Biotehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Obvezni uvjet 1.-3.mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili biologije - izravan upis;  
1.-3. mjesto na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili biologije - izravan upis

Nutricionizam Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
30%

Obvezni uvjet

Prehrambena tehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Obvezni uvjet

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0% 1. Bio-
logija 
30% 
2.Kemija 
ili fizika 
10%

Biologija je obvezna; drugi 
izborni predmet dodatno 
će se bodovati

1. mjesto na državnim 
natjecanjima iz biologije, kemije, 
matematike, informatike ili fizike 
– izravan upis, 2. mjesto - 5%, 3. 
mjesto - 4%, sudjelovanje - 3%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz biologije,  
ekologije, matematike, kemije, 
informatike ili fizike – izravan 
upis

Biologija i kemija; smjer: 
nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0%

Molekularna biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0%

Fizika i informatika; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike - izravan upis; sudjelova-
nje na državnim natjecanjima 
iz matematike ili fizike - 5%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
olimpijadama iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Fizika i tehnika; smjer: 
nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika; smjer: istraživački 
Geofizika (preddiplomski 
sveučilišni studij)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika; smjer: nastavnički Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika i kemija; smjer: 
nastavnički

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% B 0% B 35% B 0% Kemija ili 
fizika

Obvezan je jedan položeni 
predmet; najbolji rezultat 
vrednovat će se s 20%, 
drugi s 10%.

1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz kemije, matematike ili 
fizike - izravan upis; sudjelovanje 
na državnim natjecanjima iz ke-
mije, matematike ili fizike - 5%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
olimpijadama iz kemije, mate-
matike ili fizike - izravan upis

Geografija i povijest; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 5% A 10% A 5% 1. Geo-
grafija ili 
povijest 
30% 
2.Kemija 
ili biologi-
ja ili fizika 
5%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta 
geografija ili povijest je 
obvezan; najbolji rezultat 
vrednovat će se s 30%, 
drugi s 10%; izborni 
predmeti kemija, biologija 
i fizika nisu obvezni ali se 
dodatno vrednuju

Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz geografije ili 
povijesti - 3%, sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz priro-
doslovnih predmeta - 2%, 1.-3. 
mjesto na državnim natjecan-
jima iz geografije ili povijesti – 
izravan upis



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prehrambeno-
biotehnološki 
fakultet

Biotehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Obvezni uvjet 1.-3.mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili biologije - izravan upis;  
1.-3. mjesto na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
kemije ili biologije - izravan upis

Nutricionizam Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
30%

Obvezni uvjet

Prehrambena tehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 5% A 25% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Obvezni uvjet

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0% 1. Bio-
logija 
30% 
2.Kemija 
ili fizika 
10%

Biologija je obvezna; drugi 
izborni predmet dodatno 
će se bodovati

1. mjesto na državnim 
natjecanjima iz biologije, kemije, 
matematike, informatike ili fizike 
– izravan upis, 2. mjesto - 5%, 3. 
mjesto - 4%, sudjelovanje - 3%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz biologije,  
ekologije, matematike, kemije, 
informatike ili fizike – izravan 
upis

Biologija i kemija; smjer: 
nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0%

Molekularna biologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0%

Fizika i informatika; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
fizike - izravan upis; sudjelova-
nje na državnim natjecanjima 
iz matematike ili fizike - 5%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
olimpijadama iz matematike ili 
fizike - izravan upis

Fizika i tehnika; smjer: 
nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika; smjer: istraživački 
Geofizika (preddiplomski 
sveučilišni studij)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika; smjer: nastavnički Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 35% B 0%  Fizika 
30%

Izborni predmet je 
obvezan

Fizika i kemija; smjer: 
nastavnički

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 30% B 0% B 35% B 0% Kemija ili 
fizika

Obvezan je jedan položeni 
predmet; najbolji rezultat 
vrednovat će se s 20%, 
drugi s 10%.

1.-3. mjesto na državnim natje-
canjima iz kemije, matematike ili 
fizike - izravan upis; sudjelovanje 
na državnim natjecanjima iz ke-
mije, matematike ili fizike - 5%; 
sudjelovanje na međunarodnim 
olimpijadama iz kemije, mate-
matike ili fizike - izravan upis

Geografija i povijest; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 5% A 10% A 5% 1. Geo-
grafija ili 
povijest 
30% 
2.Kemija 
ili biologi-
ja ili fizika 
5%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta 
geografija ili povijest je 
obvezan; najbolji rezultat 
vrednovat će se s 30%, 
drugi s 10%; izborni 
predmeti kemija, biologija 
i fizika nisu obvezni ali se 
dodatno vrednuju

Sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz geografije ili 
povijesti - 3%, sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz priro-
doslovnih predmeta - 2%, 1.-3. 
mjesto na državnim natjecan-
jima iz geografije ili povijesti – 
izravan upis
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Geografija; smjer: 
istraživački 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 5% A 15% A 5% 1. Geo-
grafija 
30% 2. 
Povijest 
5% 3.Ke-
mija ili 
biologija 
ili fizika 
5%

Izborni predmet geografija 
je obvezan uvjet; povijest 
nije obvezna, ali donosi 
dodatne bodove; jedan 
od predmeta kemija ili 
biologija ili fizika donosi 
dodatne bodove i nije 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz geografije - izravan 
upis; sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz geografije - 3%, 
prirodoslovnih predmeta - 2%

Geologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika ili 
geografija 
15% 

Nije obvezan Državna natjecanja iz matema-
tike, kemije, fizike, geografije, in-
formatike, biologije: sudjelovanje 
- 3%, 3. mjesto - 4%, 2. mjesto 
- 5%, 1. mjesto - izravan upis; 
međunarodna natjecanja iz 
biologija ili ekologija ili geografija 
ili kemija ili informatika ili fizika 
ili matematika - 5%

Kemija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 25% B 2% A 20% B 3% 1. Kemija 
30% 2. 
Biologija 
ili fizika 
15%

Nije obvezan; ako nije 
odabrana kemija polag-
anjem jednog ili oba pred-
meta biologija ili fizika 
stječu se dodatni bodovi; 
najbolji rezultat vrednovat 
će se s 20%, a drugi s 
10% ukupnih bodova 

Sudjelovanje na državnim 
natjecanjima iz prirodoslovlja 
(biologija, fizika, informatika) - 
2%; završena druga srednja škola 
- 2%; položen drugi strani jezik 
- 2%; istaknuti športaši - 2%; 
sudjelovanje na GPCh-u - 2%; 
položen treći izborni predmet (bi-
ologija ili fizika) - do 5% (najviše 
5%); sudjelovanje na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
kemije - izravan upis; sudjelova-
nje na međunarodnoj kemijskoj 
olimpijadi (IChO)- izravan upis; 1. 
- 2. mjesto na GPCh (Grand Prix 
Chimique) - izravan upis; položen 
Int. Bacc. (Higher level) više od 34 
boda i više od 6 iz matematike ili 
kemije - izravan upis



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Geografija; smjer: 
istraživački 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 5% A 15% A 5% 1. Geo-
grafija 
30% 2. 
Povijest 
5% 3.Ke-
mija ili 
biologija 
ili fizika 
5%

Izborni predmet geografija 
je obvezan uvjet; povijest 
nije obvezna, ali donosi 
dodatne bodove; jedan 
od predmeta kemija ili 
biologija ili fizika donosi 
dodatne bodove i nije 
obvezan

1.-3. mjesto na državnom 
natjecanju iz geografije - izravan 
upis; sudjelovanje na državnom 
natjecanju iz geografije - 3%, 
prirodoslovnih predmeta - 2%

Geologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 40% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika ili 
geografija 
15% 

Nije obvezan Državna natjecanja iz matema-
tike, kemije, fizike, geografije, in-
formatike, biologije: sudjelovanje 
- 3%, 3. mjesto - 4%, 2. mjesto 
- 5%, 1. mjesto - izravan upis; 
međunarodna natjecanja iz 
biologija ili ekologija ili geografija 
ili kemija ili informatika ili fizika 
ili matematika - 5%

Kemija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 25% B 2% A 20% B 3% 1. Kemija 
30% 2. 
Biologija 
ili fizika 
15%

Nije obvezan; ako nije 
odabrana kemija polag-
anjem jednog ili oba pred-
meta biologija ili fizika 
stječu se dodatni bodovi; 
najbolji rezultat vrednovat 
će se s 20%, a drugi s 
10% ukupnih bodova 

Sudjelovanje na državnim 
natjecanjima iz prirodoslovlja 
(biologija, fizika, informatika) - 
2%; završena druga srednja škola 
- 2%; položen drugi strani jezik 
- 2%; istaknuti športaši - 2%; 
sudjelovanje na GPCh-u - 2%; 
položen treći izborni predmet (bi-
ologija ili fizika) - do 5% (najviše 
5%); sudjelovanje na državnim 
natjecanjima iz matematike ili 
kemije - izravan upis; sudjelova-
nje na međunarodnoj kemijskoj 
olimpijadi (IChO)- izravan upis; 1. 
- 2. mjesto na GPCh (Grand Prix 
Chimique) - izravan upis; položen 
Int. Bacc. (Higher level) više od 34 
boda i više od 6 iz matematike ili 
kemije - izravan upis



120

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Matematika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0% Sudjelovanje na državnoj 
srednjoškolskoj smotri ili 
prezentaciji radova iz matema-
tike, fizike ili informatike - 2%, 
sudjelovanje na županijskome 
srednjoškolskom natjecanju iz 
matematike, fizike ili informatike 
- 2%, sudjelovanje na državnom 
srednjoškolskom natjecanju iz 
predmeta koji nisu matematika, 
fizika ili informatika - 2%; u 
sklopu državne mature, položen 
ispit iz hrvatskoga jezika na višoj 
razini, s ocjenom odličan- 2%; 
položen ispit iz hrvatskoga 
jezika na višoj razini, s ocjenom 
vrlo dobar - 1%; položen ispit 
iz engleskoga jezika na višoj 
razini, s ocjenom odličan - 2%; 
položen ispit iz engleskoga 
jezika na višoj razini, s ocjenom 
vrlo dobar - 1%; položen ispit 
iz izbornog predmeta fizika, s 
ocjenom odličan - 5%; položen 
ispit iz izbornog predmeta fizika, 
s ocjenom vrlo dobar - 4%; 
položen ispit iz izbornog pred-
meta (koji nije fizika), s ocjenom 
odličan - 2%; položen ispit iz 
izbornog predmeta (koji nije 
fizika), s ocjenom vrlo dobar - 1% 
(ukupno 10%); sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike – varijanta A, fizike ili 
informatike - izravan upis, 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz matematike – varijanta B - 
izravan upis

Matematika i fizika; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0%

Matematika; smjer: 
nastavnički 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0%

Znanost o okolišu Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika ili 
geografija 

Nije obvezan, najbolji 
rezultat vrjednovat će se 
s 30%; a drugi s 10% 
ukupnih bodova.

Na državnom natjecanju ili 
smotri iz biologije, matematike, 
kemije, geografije, informatike 
ili fizike 1. mjesto - izravan upis, 
2. mjesto - 5%, 3. mjesto 4%, 
sudjelovanje - 3%; sudjelovanje 
na međunarodnim natjecanjima 
iz biologije, ekologije, geografije, 
kemije, informatike, fizike ili 
matematike - izravan upis 

Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet

Geološko inženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan Sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili astronomije - izravan 
upis; 1.-3.mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili astronomije - izravan 
upis

Naftno rudarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Rudarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

121121

Za
g

re
b

 /
 Sv

eu
či

liš
te

 u
 Z

ag
re

bu
 /

 w
w

w
.u

ni
zg

.h
r

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Prirodoslovno-
matematički 
fakultet

Matematika Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0% Sudjelovanje na državnoj 
srednjoškolskoj smotri ili 
prezentaciji radova iz matema-
tike, fizike ili informatike - 2%, 
sudjelovanje na županijskome 
srednjoškolskom natjecanju iz 
matematike, fizike ili informatike 
- 2%, sudjelovanje na državnom 
srednjoškolskom natjecanju iz 
predmeta koji nisu matematika, 
fizika ili informatika - 2%; u 
sklopu državne mature, položen 
ispit iz hrvatskoga jezika na višoj 
razini, s ocjenom odličan- 2%; 
položen ispit iz hrvatskoga 
jezika na višoj razini, s ocjenom 
vrlo dobar - 1%; položen ispit 
iz engleskoga jezika na višoj 
razini, s ocjenom odličan - 2%; 
položen ispit iz engleskoga 
jezika na višoj razini, s ocjenom 
vrlo dobar - 1%; položen ispit 
iz izbornog predmeta fizika, s 
ocjenom odličan - 5%; položen 
ispit iz izbornog predmeta fizika, 
s ocjenom vrlo dobar - 4%; 
položen ispit iz izbornog pred-
meta (koji nije fizika), s ocjenom 
odličan - 2%; položen ispit iz 
izbornog predmeta (koji nije 
fizika), s ocjenom vrlo dobar - 1% 
(ukupno 10%); sudjelovanje na 
državnom natjecanju iz matema-
tike – varijanta A, fizike ili 
informatike - izravan upis, 1.-3. 
mjesto na državnom natjecanju 
iz matematike – varijanta B - 
izravan upis

Matematika i fizika; 
smjer: nastavnički 

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

5 
godina

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0%

Matematika; smjer: 
nastavnički 

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 30% B 0% A 60% B 0%

Znanost o okolišu Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 0% A 20% B 0% Kemija ili 
biologija 
ili fizika ili 
geografija 

Nije obvezan, najbolji 
rezultat vrjednovat će se 
s 30%; a drugi s 10% 
ukupnih bodova.

Na državnom natjecanju ili 
smotri iz biologije, matematike, 
kemije, geografije, informatike 
ili fizike 1. mjesto - izravan upis, 
2. mjesto - 5%, 3. mjesto 4%, 
sudjelovanje - 3%; sudjelovanje 
na međunarodnim natjecanjima 
iz biologije, ekologije, geografije, 
kemije, informatike, fizike ili 
matematike - izravan upis 

Rudarsko-
geološko-naftni 
fakultet

Geološko inženjerstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan Sudjelovanje na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili astronomije - izravan 
upis; 1.-3.mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike ili astronomije - izravan 
upis

Naftno rudarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan

Rudarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% A 36% B 0% Fizika 
24%

Nije obvezan



122

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Stomatološki 
fakultet

Stomatologija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Zagreb 40% B 10% B 5% B 5% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Test psihomotorike koji 
provodi Stomatološki fakultet 
- 10%

Šumarski fakultet Drvna tehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
ili fizika 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Znanje trećega stranoga jezika 
(znanje engleskoga, njemačkoga, 
francuskoga, španjolskoga, 
talijanskoga ili ruskoga jezika), 
športaši 1.-2. kategorije, kandi-
dati koji su u prethodnom upis-
nom roku prešli razredbeni prag 
na Šumarskom fakultetu - 10%;
1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, kemije, biologije ili 
osvojeno mjesto na državnome 
natjecanju srednjih strukovnih 
škola s područja šumarstva i 
obrade drva – izravan upis

Drvna tehnologija Stručni studij 3 
godine

Virovitica 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
ili fizika 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Šumarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Urbano šumarstvo, 
zaštita prirode i okoliša

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Tekstilno-
tehnološki fakultet

Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija; 
smjerovi: Tekstilna 
tehnologija, Odjevna 
tehnologija

Stručni studij 3 
godine

Varaždin 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, kemije ili područja tekstilne 
tehnologije - izravan upis

Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo, smjerovi: 
Odjevno inženjerstvo, Pro-
jektiranje i menadžment 
tekstila, Tekstilna kemija, 
materijali i ekologija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Tekstilna tehnologija 
i inženjerstvo, smjer: 
Industrijski dizajn tekstila 
i odjeće

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan Provjerava se 
sposobnost 
likovnog 
izražavanja i 
kreativnosti

Tekstilni i modni dizajn Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% B 10% B 0% B 5% Likovna 
umjet-
nost 5%

Provjera sposobnosti likovnog 
izražavanja i kreativnosti - 
60%

Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija, 
smjer: Dizajn obuće

Stručnij studij 3 
godine

Varaždin 20% B 10% B 0% B 5% Likovna 
umjet-
nost 5%

Nije obvezan Provjera sposobnosti likovnog 
izražavanja i kreativnosti - 
60%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Stomatološki 
fakultet

Stomatologija Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij 

6 
godina

Zagreb 40% B 10% B 5% B 5% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Test psihomotorike koji 
provodi Stomatološki fakultet 
- 10%

Šumarski fakultet Drvna tehnologija Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
ili fizika 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Znanje trećega stranoga jezika 
(znanje engleskoga, njemačkoga, 
francuskoga, španjolskoga, 
talijanskoga ili ruskoga jezika), 
športaši 1.-2. kategorije, kandi-
dati koji su u prethodnom upis-
nom roku prešli razredbeni prag 
na Šumarskom fakultetu - 10%;
1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, kemije, biologije ili 
osvojeno mjesto na državnome 
natjecanju srednjih strukovnih 
škola s područja šumarstva i 
obrade drva – izravan upis

Drvna tehnologija Stručni studij 3 
godine

Virovitica 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
ili fizika 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Šumarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Urbano šumarstvo, 
zaštita prirode i okoliša

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 35% B 5% B 20% B 5% Biologija 
ili kemija 
25%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Tekstilno-
tehnološki fakultet

Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija; 
smjerovi: Tekstilna 
tehnologija, Odjevna 
tehnologija

Stručni studij 3 
godine

Varaždin 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan 1.-3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz matematike, 
fizike, kemije ili područja tekstilne 
tehnologije - izravan upis

Tekstilna tehnologija i 
inženjerstvo, smjerovi: 
Odjevno inženjerstvo, Pro-
jektiranje i menadžment 
tekstila, Tekstilna kemija, 
materijali i ekologija

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan

Tekstilna tehnologija 
i inženjerstvo, smjer: 
Industrijski dizajn tekstila 
i odjeće

Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 42% B 0% Kemija 
ili fizika 
18%

Nije obvezan Provjerava se 
sposobnost 
likovnog 
izražavanja i 
kreativnosti

Tekstilni i modni dizajn Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Zagreb 20% B 10% B 0% B 5% Likovna 
umjet-
nost 5%

Provjera sposobnosti likovnog 
izražavanja i kreativnosti - 
60%

Tekstilna odjevna i 
obućarska tehnologija, 
smjer: Dizajn obuće

Stručnij studij 3 
godine

Varaždin 20% B 10% B 0% B 5% Likovna 
umjet-
nost 5%

Nije obvezan Provjera sposobnosti likovnog 
izražavanja i kreativnosti - 
60%



124

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Učiteljski fakultet Predškolski odgoj Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Čakovec / 
Petrinja / 
Zagreb

25% A 30% B 20% B 10% Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Završena srednja glazbena ili 
baletna škola; osvojeno 4.-6. 
mjesto na državnim natjecan-
jima iz hrvatskoga jezika, 
engleskoga jezika, njemačkoga 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti ili geografije; znanje tri 
svjetska jezika koje se dokazuje 
svjedodžbom ili odgovarajućim 
diplomama; diploma njemačkoga 
jezika “Deutches Sprachdiplom” 
stečena u sklopu srednjoškolskog 
programa; procjena povjerenstva 
Učiteljskog fakulteta; športaš 1. 
kategorije - do 5%; 
1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, engleskoga jezika, 
njemačkoga jezika, matema-
tike, informatike, povijesti ili 
geografije; sudjelovanje na 
međunarodnim olimpijadama iz 
engleskoga jezika, njemačkoga 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti ili geografije - izravan 
upis

Učiteljski studij Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Čakovec/
Petrinja/
Zagreb

25% A 30% B 20% B 10% Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Učiteljski studij (s engles-
kim jezikom)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% A 25% B 10% Engleski 
jezik 
A 25%

Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Učiteljski studij (s 
njemačkim jezikom)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% A 25% B 10% Njemački 
jezik 
B 25%

Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Veterinarski 
fakultet

Veterinarska medicina Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 37% B 15% B 5% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Kandidat je 
tijekom sred-
njoškolskog 
obrazova-
nja morao 
tijekom dvije 
godine imati 
nastavu iz bi-
ologije, fizike 
i kemije

1. - 3. mjesto na međunarodnim 
ili državnim natjecanjima iz 
biologije, fizike, kemije ili stru-
kovnih predmeta veterinarskih 
škola - 3%



Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

125125

Za
g

re
b

 /
 Sv

eu
či

liš
te

 u
 Z

ag
re

bu
 /

 w
w

w
.u

ni
zg

.h
r

Fakulteti, Umjet-
ničke akademi-
je, Sveučilišni 
studiji

Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna provjera 
posebnih znanja, vještina 
i sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Učiteljski fakultet Predškolski odgoj Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Čakovec / 
Petrinja / 
Zagreb

25% A 30% B 20% B 10% Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Završena srednja glazbena ili 
baletna škola; osvojeno 4.-6. 
mjesto na državnim natjecan-
jima iz hrvatskoga jezika, 
engleskoga jezika, njemačkoga 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti ili geografije; znanje tri 
svjetska jezika koje se dokazuje 
svjedodžbom ili odgovarajućim 
diplomama; diploma njemačkoga 
jezika “Deutches Sprachdiplom” 
stečena u sklopu srednjoškolskog 
programa; procjena povjerenstva 
Učiteljskog fakulteta; športaš 1. 
kategorije - do 5%; 
1. - 3. mjesto na državnim 
natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, engleskoga jezika, 
njemačkoga jezika, matema-
tike, informatike, povijesti ili 
geografije; sudjelovanje na 
međunarodnim olimpijadama iz 
engleskoga jezika, njemačkoga 
jezika, matematike, informatike, 
povijesti ili geografije - izravan 
upis

Učiteljski studij Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Čakovec/
Petrinja/
Zagreb

25% A 30% B 20% B 10% Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Učiteljski studij (s engles-
kim jezikom)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% A 25% B 10% Engleski 
jezik 
A 25%

Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Učiteljski studij (s 
njemačkim jezikom)

Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

5 
godina

Zagreb 25% A 25% B 10% Njemački 
jezik 
B 25%

Komuni-
kativnost i 
motivacija

Test opće informiranosti - 
10%

Veterinarski 
fakultet

Veterinarska medicina Integrirani pred-
diplomski i diplomski 
studij

6 
godina

Zagreb 37% B 15% B 5% B 10% Kemija ili 
biologija 
ili fizika 
30%

Jedan od navedenih 
izbornih predmeta je 
obvezan uvjet

Kandidat je 
tijekom sred-
njoškolskog 
obrazova-
nja morao 
tijekom dvije 
godine imati 
nastavu iz bi-
ologije, fizike 
i kemije

1. - 3. mjesto na međunarodnim 
ili državnim natjecanjima iz 
biologije, fizike, kemije ili stru-
kovnih predmeta veterinarskih 
škola - 3%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište "La-
voslav Ružička" u 
Vukovaru

Fizioterapija Stručni studij 3
godine

Pregrada 40% B 30% B 20% B 10% Potvrda 
liječnika opće 
medicine o 
psihofizičkim 
sposobno-
stima 

Fizioterapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Vukovar 40% B 30% B 20% B 10%

Trgovina Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3
godine

Vukovar 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Vukovar 40% B 40% B 10% B 10%

Veleučilište "Marko 
Marulić" u Kninu

Poljoprivreda krša - Biljna 
proizvodnja

Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Poljoprivreda krša - Sto-
čarstvo krša

Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Prehrambena tehnologija Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovinsko poslovanje s 
poduzetništvom

Stručni studij (redov-
ni / izvanredni)

3
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište "Nikola 
Tesla" u Gospiću

Cestovni promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Gospić 40% B 20% B 20% B 20%

Ekonomika poduzetništva Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Gospić 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Otočac 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište 
u Karlovcu

Lovstvo i zaštita prirode Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Mehatronika Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 10% B 40% B 10%

Prehrambena tehnologija; 
smjerovi: Prerada mlijeka, 
Pivarstvo

Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Sigurnost i zaštita; 
smjerovi: Zaštita na radu, 
Zaštita od požara

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Karlovac 40% B 15% B 30% B 15%

Strojarstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 10% B 40% B 10%

Tekstilstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Ugostiteljstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 25% B 10% B 25%

Veleučilište 
u Požegi

Prehrambena tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Računovodstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovina Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Vinogradarstvo-vinarstvo-
voćarstvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište "La-
voslav Ružička" u 
Vukovaru

Fizioterapija Stručni studij 3
godine

Pregrada 40% B 30% B 20% B 10% Potvrda 
liječnika opće 
medicine o 
psihofizičkim 
sposobno-
stima 

Fizioterapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Vukovar 40% B 30% B 20% B 10%

Trgovina Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3
godine

Vukovar 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Vukovar 40% B 40% B 10% B 10%

Veleučilište "Marko 
Marulić" u Kninu

Poljoprivreda krša - Biljna 
proizvodnja

Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Poljoprivreda krša - Sto-
čarstvo krša

Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Prehrambena tehnologija Stručni studij 3 
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovinsko poslovanje s 
poduzetništvom

Stručni studij (redov-
ni / izvanredni)

3
godine

Knin 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište "Nikola 
Tesla" u Gospiću

Cestovni promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Gospić 40% B 20% B 20% B 20%

Ekonomika poduzetništva Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Gospić 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Otočac 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište 
u Karlovcu

Lovstvo i zaštita prirode Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Mehatronika Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 10% B 40% B 10%

Prehrambena tehnologija; 
smjerovi: Prerada mlijeka, 
Pivarstvo

Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Sigurnost i zaštita; 
smjerovi: Zaštita na radu, 
Zaštita od požara

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Karlovac 40% B 15% B 30% B 15%

Strojarstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 10% B 40% B 10%

Tekstilstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 20% B 20% B 20%

Ugostiteljstvo Stručni studij 3 
godine

Karlovac 40% B 25% B 10% B 25%

Veleučilište 
u Požegi

Prehrambena tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Računovodstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Trgovina Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Upravni studij Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%

Vinogradarstvo-vinarstvo-
voćarstvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Požega 40% B 20% B 20% B 20%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište u Rijeci Cestovni promet Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Ogulin 40% B 20% B 20% B 20%

Cestovni promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Informatika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Mediteranska poljopri-
vreda; smjerovi: Opća 
mediteranska poljoprivre-
da, Pčelarstvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Poreč 40% B 20% B 20% B 20%

Poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pazin 40% B 20% B 20% B 20%

Poštanski promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Sigurnost na radu Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Vinarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Poreč 40% B 20% B 20% B 20%

Željeznički promet Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Ogulin 40% B 20% B 20% B 20%

Željeznički promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište u Sla-
vonskom Brodu

Bilinogojstvo Stručni studij 3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 25% B 25% B 10%

Menadžment Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 20% B 20% B 20%

Proizvodno strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 10% B 30% B 20%

Veleučilište u 
Šibeniku

Menadžment; smjer: 
Turistički menadžment 

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 40% B 20% B 20% B 20% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima znanja - izravan 
upis

Menadžment; smjer: 
Turistički menadžment 

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 40% B 20% B 20% B 20%

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Promet; smjerovi: Ce-
stovni promet, Poštanski 
promet

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 55% B 15% B 15% B 15% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike 
ili fizike, odnosno natjecanju srednjih škola prometnih 
struka - izravan upis

Promet; smjerovi: Ce-
stovni promet, Poštanski 
promet

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Upravni studij Stručni studij 3 
godine

Vodice 40% B 30% B 0% B 30% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima znanja - izravan 
upis

Upravni studij Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Vodice 70% B 15% B 0% B 15%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište u Rijeci Cestovni promet Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Ogulin 40% B 20% B 20% B 20%

Cestovni promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Informatika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Mediteranska poljopri-
vreda; smjerovi: Opća 
mediteranska poljoprivre-
da, Pčelarstvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Poreč 40% B 20% B 20% B 20%

Poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Poduzetništvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Pazin 40% B 20% B 20% B 20%

Poštanski promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Sigurnost na radu Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Vinarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Poreč 40% B 20% B 20% B 20%

Željeznički promet Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Ogulin 40% B 20% B 20% B 20%

Željeznički promet Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Rijeka 40% B 20% B 20% B 20%

Veleučilište u Sla-
vonskom Brodu

Bilinogojstvo Stručni studij 3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 25% B 25% B 10%

Menadžment Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 20% B 20% B 20%

Proizvodno strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Slavonski 
Brod

40% B 10% B 30% B 20%

Veleučilište u 
Šibeniku

Menadžment; smjer: 
Turistički menadžment 

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 40% B 20% B 20% B 20% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima znanja - izravan 
upis

Menadžment; smjer: 
Turistički menadžment 

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 40% B 20% B 20% B 20%

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Promet; smjerovi: Ce-
stovni promet, Poštanski 
promet

Stručni studij 3 
godine

Šibenik 55% B 15% B 15% B 15% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike 
ili fizike, odnosno natjecanju srednjih škola prometnih 
struka - izravan upis

Promet; smjerovi: Ce-
stovni promet, Poštanski 
promet

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Šibenik 70% B 10% B 10% B 10%

Upravni studij Stručni studij 3 
godine

Vodice 40% B 30% B 0% B 30% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima znanja - izravan 
upis

Upravni studij Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Vodice 70% B 15% B 0% B 15%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Varaždinu

Elektrotehnika; smjerovi: 
Automatizacija, Biomedi-
cinska elektronika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Graditeljstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Multimedija, oblikovanje i 
primjena

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 10% B 40% B 10%

Proizvodno strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 10% B 20% B 10% Provjera znanja 
iz anatomije 
- 10%, fiziolo-
gije - 10%

Tehnička i gospodarska 
logistika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 15% B 30% B 15%

Visoka škola za 
menadžment u tu-
rizmu i informatici 
u Virovitici

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Virovitica 30% B 20% B 20% B 20% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, matematike ili stranoga jezika; športaši 1.-6. 
kategorije - 10%

Visoko gospo-
darsko učilište u 
Križevcima

Poljoprivreda Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Križevci 40% B 20% B 20% B 20%

Zdravstveno 
veleučilište 
u Zagrebu

Fizioterapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% Liječnička 
potvrda o 
osnovnim 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij

Dodatna 
provjera znanja 
iz područja 
anatomije i 
fiziologije - 
20%

Medicinska-laboratorijska 
dijagnostika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% * preduvjet za upis
Medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmo-
loga koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja

Radiološka tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% * preduvjet za upis
Medicinska dokumentacija koja uključuje potvrdu o spo-
sobnosti za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (kariogram 
nije potreban)

Radna terapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%

Sanitarno inženjerstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Varaždinu

Elektrotehnika; smjerovi: 
Automatizacija, Biomedi-
cinska elektronika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Graditeljstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Multimedija, oblikovanje i 
primjena

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 10% B 40% B 10%

Proizvodno strojarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 5% B 50% B 5%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 10% B 20% B 10% Provjera znanja 
iz anatomije 
- 10%, fiziolo-
gije - 10%

Tehnička i gospodarska 
logistika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Varaždin 40% B 15% B 30% B 15%

Visoka škola za 
menadžment u tu-
rizmu i informatici 
u Virovitici

Menadžment; smjer: 
Informatički menadžment

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Virovitica 30% B 20% B 20% B 20% 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz hrvatskoga 
jezika, matematike ili stranoga jezika; športaši 1.-6. 
kategorije - 10%

Visoko gospo-
darsko učilište u 
Križevcima

Poljoprivreda Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Križevci 40% B 20% B 20% B 20%

Zdravstveno 
veleučilište 
u Zagrebu

Fizioterapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% Liječnička 
potvrda o 
osnovnim 
zdravstvenim 
i psihofizič-
kim sposob-
nostima za 
studij

Dodatna 
provjera znanja 
iz područja 
anatomije i 
fiziologije - 
20%

Medicinska-laboratorijska 
dijagnostika

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% * preduvjet za upis
Medicinska dokumentacija koja uključuje nalaz oftalmo-
loga koji se odnosi na oštrinu vida i razlikovanje boja

Radiološka tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20% * preduvjet za upis
Medicinska dokumentacija koja uključuje potvrdu o spo-
sobnosti za rad u zoni ionizirajućeg zračenja (kariogram 
nije potreban)

Radna terapija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%

Sanitarno inženjerstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 10% B 25% B 25% B 20%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Društveno veleuči-
lište u Zagrebu

Izobrazba trenera Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 5% B 5% Zdravstvena 
sposobnost, 
znanje 
plivanja i 
prijeđen ra-
zredbeni prag 
na provjeri 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja

Provjera i 
vrednovanje 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja - 40%

Športašima 1.-6. kategorije koji upisuju studijski smjer 
iz kojeg imaju priznatu kategoriju, priznaje se pravo 
izravnog upisa pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i 
ako zadovolje na provjeri znanja plivanja

Javna uprava Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Porezni studij Stručni studij 2 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Tehničko 
veleučilište 
u Zagrebu

Elektrotehnika; smjerovi: 
Energetska elektrotehnika, 
Automatizacija i procesno 
računarstvo, Komunikacij-
ska i računalna tehnika

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 50% B 0% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima 
iz matematike, fizike i informatike - izravan upis

Graditeljstvo; smjerovi: 
Visokogradnja, Nisko-
gradnja, Građevinsko 
poduzetništvo, Okoliš u 
graditeljstvu

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 40% B 5% Fizika 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Informatika; smjer: Infor-
matički dizajn

Stručni studij 3 
godine

Osijek 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
Informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Informatika; smjerovi: 
Organizacija i informati-
zacija ureda, Elektroničko 
poslovanje, Informatički 
dizajn

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Računarstvo; smjerovi: 
Programsko inženjerstvo, 
Inženjerstvo računalnih 
sustava i mreža

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Strojarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40 % B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Međimursko 
veleučilište 
u Čakovcu

Računarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Čakovec 50% B 10% B 20% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz matematike i 
informatike - 5%

Menadžment turizma i 
sporta

Stručni studij 3 
godine

Čakovec 50% B 20% B 10% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz stranoga 
jezika i natjecanja mladi poduzetnik - 5%; športaši 1.-3. 
kategorije - izravan upis

Menadžment turizma i 
sporta

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Čakovec 50% B 20% B 10% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz stranoga jezika 
- 5%; športaši 1.-3. kategorije - izravan upis



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Društveno veleuči-
lište u Zagrebu

Izobrazba trenera Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 5% B 5% Zdravstvena 
sposobnost, 
znanje 
plivanja i 
prijeđen ra-
zredbeni prag 
na provjeri 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja

Provjera i 
vrednovanje 
specifičnih 
motoričkih 
sposobnosti i 
znanja - 40%

Športašima 1.-6. kategorije koji upisuju studijski smjer 
iz kojeg imaju priznatu kategoriju, priznaje se pravo 
izravnog upisa pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i 
ako zadovolje na provjeri znanja plivanja

Javna uprava Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Porezni studij Stručni studij 2 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Tehničko 
veleučilište 
u Zagrebu

Elektrotehnika; smjerovi: 
Energetska elektrotehnika, 
Automatizacija i procesno 
računarstvo, Komunikacij-
ska i računalna tehnika

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 50% B 0% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

1.-3. mjesto na državnim i međunarodnim natjecanjima 
iz matematike, fizike i informatike - izravan upis

Graditeljstvo; smjerovi: 
Visokogradnja, Nisko-
gradnja, Građevinsko 
poduzetništvo, Okoliš u 
graditeljstvu

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 5% B 40% B 5% Fizika 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Informatika; smjer: Infor-
matički dizajn

Stručni studij 3 
godine

Osijek 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
Informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Informatika; smjerovi: 
Organizacija i informati-
zacija ureda, Elektroničko 
poslovanje, Informatički 
dizajn

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Računarstvo; smjerovi: 
Programsko inženjerstvo, 
Inženjerstvo računalnih 
sustava i mreža

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Strojarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40 % B 0% B 40% B 10% Fizika ili 
informa-
tika 10%

Jedan od nave-
denih izbornih 
predmeta je 
obvezan

Međimursko 
veleučilište 
u Čakovcu

Računarstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Čakovec 50% B 10% B 20% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz matematike i 
informatike - 5%

Menadžment turizma i 
sporta

Stručni studij 3 
godine

Čakovec 50% B 20% B 10% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz stranoga 
jezika i natjecanja mladi poduzetnik - 5%; športaši 1.-3. 
kategorije - izravan upis

Menadžment turizma i 
sporta

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Čakovec 50% B 20% B 10% B 15% 1.-3.mjesto na državnim natjecanjima iz stranoga jezika 
- 5%; športaši 1.-3. kategorije - izravan upis
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Velikoj Gorici 

Očna optika Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Stečeno znanje tehničara očne optike - 15%; 1. - 3. 
mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju 
iz područja optometrije ili matematike - 15%; status 
kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se jedan od 
navedenih uvjeta) 

Očna optika Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju optometrije - 15%; stečeno zvanje tehničara očne 
optike - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarod-
nim natjecanjima iz područja optometrije ili matematike 
- 15%; Ostvaren status kategoriziranog športaša - 15% 
(vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje motornih 
vozila

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz područja održavanje motornih vozila ili matema-
tike - 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša 
- 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje motornih 
vozila

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju održavanje motornih vozila - 15%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja 
održavanje motornih vozila ili matematike - 15%; ostva-
ren status kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se 
jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje računalnih 
sustava

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz računarstva ili matematike - 15%; ostvaren status 
kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se jedan od 
navedenih uvjeta) 

Održavanje računalnih 
sustava

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u 
području računarstva - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim 
ili međunarodnim natjecanjima iz područja računarstva 
ili matematike - 15%; ostvaren status kategoriziranog 
športaša - 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje zrakoplova Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz područja zrakoplovnog inženjerstva ili matematike 
- 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša - 15% 
(vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje zrakoplova Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u 
području zrakoplovnog inženjerstva - 15%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja 
zrakoplovnog inženjerstva ili matematike - 15%; ostva-
ren status kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se 
jedan od navedenih uvjeta) 
 

Upravljanje u kriznim 
uvjetima

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjeca-
njima iz područja temeljnih tehničkih znanosti ili mate-
matike - 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša 
- 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta)



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Velikoj Gorici 

Očna optika Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Stečeno znanje tehničara očne optike - 15%; 1. - 3. 
mjesto na državnom ili međunarodnom natjecanju 
iz područja optometrije ili matematike - 15%; status 
kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se jedan od 
navedenih uvjeta) 

Očna optika Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju optometrije - 15%; stečeno zvanje tehničara očne 
optike - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarod-
nim natjecanjima iz područja optometrije ili matematike 
- 15%; Ostvaren status kategoriziranog športaša - 15% 
(vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje motornih 
vozila

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz područja održavanje motornih vozila ili matema-
tike - 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša 
- 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje motornih 
vozila

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju održavanje motornih vozila - 15%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja 
održavanje motornih vozila ili matematike - 15%; ostva-
ren status kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se 
jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje računalnih 
sustava

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz računarstva ili matematike - 15%; ostvaren status 
kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se jedan od 
navedenih uvjeta) 

Održavanje računalnih 
sustava

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u 
području računarstva - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim 
ili međunarodnim natjecanjima iz područja računarstva 
ili matematike - 15%; ostvaren status kategoriziranog 
športaša - 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje zrakoplova Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjecanji-
ma iz područja zrakoplovnog inženjerstva ili matematike 
- 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša - 15% 
(vrednuje se jedan od navedenih uvjeta) 
 

Održavanje zrakoplova Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u 
području zrakoplovnog inženjerstva - 15%; 1. - 3. mjesto 
na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja 
zrakoplovnog inženjerstva ili matematike - 15%; ostva-
ren status kategoriziranog športaša - 15% (vrednuje se 
jedan od navedenih uvjeta) 
 

Upravljanje u kriznim 
uvjetima

Stručni studij 3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim ili međunarodnim natjeca-
njima iz područja temeljnih tehničkih znanosti ili mate-
matike - 15%; ostvaren status kategoriziranog športaša 
- 15% (vrednuje se jedan od navedenih uvjeta)
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Velikoj Gorici

Upravljanje u kriznim 
uvjetima

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju temeljnih tehničkih znanosti ili kriznog menad-
žmenta - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim ili međuna-
rodnim natjecanjima iz područja temeljnih tehničkih 
znanosti ili matematike - 15%; ostvaren status kategori-
ziranog športaša - 15% 

Veleučilište VERN Ekonomija poduzetništva Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% B 20% B 20% B 20% Motivacijski 
intervju - 10%

Poslovna informatika Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% B 15% B 30% B 15%

Visoka novinarska 
škola u Zagrebu

Novinarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% A 15% B 0% A 5% Povijest 
5%

Nije obvezan Provjera 
poznavanja 
opće i masovne 
kulture - 20%, 
dva eseja - 
10% (5+5); 
intervju - 25%

Položen međunarodno priznat ispit iz engleskog jezika 
(CAMBRIDGE ESOL EXAMS PET, FCE, CAE, CPE) - 5%

Visoka politehnička 
škola u Zagrebu

Tehnički menadžment Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20% Majstorski ispit - 5%; preporuka dekana, preporuka 
dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ili rektora Sve-
učilišta u Dubrovniku i preporuka predsjednika Društva 
za strukovno obrazovanje - izravan upis; sudjelovanje na 
državnim ili međunarodnim natjecanjima iz znanja bilo 
kojeg predmeta srednje škole - 5%; 1.-3. mjesto na dr-
žavnim ili međunarodnim natjecanjima znanja - izravan 
upis; športaši 1.-3. kategorije- izravan upis

Visoka poslovna 
škola "Utilus", s 
pravom javnosti u 
Zagrebu

Turističko-hotelijerski 
menadžment

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 0% B 30% B 20% B 40% Intervju - 10%

Visoka poslovna 
škola Libertas

Poslovna ekonomija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 25% B 25% B 25% B 25%

Visoka poslovna 
škola Minerva u 
Dugopolju

Informatički menadžment 
- smjerovi: Menadžment 
informacijskih sustava; 
Menadžment sigurnosti 
informacijskih sustava

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Dugopolje 20% B 20% B 20% B 20% Intervju - 20%

Visoka poslovna 
škola s pravom 
javnosti u Višnjanu

Menadžment u turizmu Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Višnjan 40% B 20% B 20% B 20%

Visoka poslovna 
škola Zagreb s 
pravom javnosti

Studij za marketing i 
komunikacije

Stručni studij 3 
godine

Zagreb Sva 4 
razreda 
srednje 
škole:
hrvatski 
jezik 
10%, 
matema-
tika10%, 
strani 
jezik 10%

B 30% B 15% B 15% Rezultati s natjecanja - 10%; kategorizirani športaši - 
10%

Visoka škola 
Hrvatsko Zagorje u 
Krapini

Informatika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Krapina 40% B 10% B 30% B 20%

Prometna logistika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Krapina 40% B 10% B 30% B 20%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Veleučilište 
u Velikoj Gorici

Upravljanje u kriznim 
uvjetima

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Velika 
Gorica

40% B 20% B 25% B 15% Radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine u po-
dručju temeljnih tehničkih znanosti ili kriznog menad-
žmenta - 15%; 1. - 3. mjesto na državnim ili međuna-
rodnim natjecanjima iz područja temeljnih tehničkih 
znanosti ili matematike - 15%; ostvaren status kategori-
ziranog športaša - 15% 

Veleučilište VERN Ekonomija poduzetništva Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% B 20% B 20% B 20% Motivacijski 
intervju - 10%

Poslovna informatika Stručni studij 3 
godine

Zagreb 30% B 15% B 30% B 15%

Visoka novinarska 
škola u Zagrebu

Novinarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% A 15% B 0% A 5% Povijest 
5%

Nije obvezan Provjera 
poznavanja 
opće i masovne 
kulture - 20%, 
dva eseja - 
10% (5+5); 
intervju - 25%

Položen međunarodno priznat ispit iz engleskog jezika 
(CAMBRIDGE ESOL EXAMS PET, FCE, CAE, CPE) - 5%

Visoka politehnička 
škola u Zagrebu

Tehnički menadžment Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20% Majstorski ispit - 5%; preporuka dekana, preporuka 
dekana Tehničkog veleučilišta u Zagrebu ili rektora Sve-
učilišta u Dubrovniku i preporuka predsjednika Društva 
za strukovno obrazovanje - izravan upis; sudjelovanje na 
državnim ili međunarodnim natjecanjima iz znanja bilo 
kojeg predmeta srednje škole - 5%; 1.-3. mjesto na dr-
žavnim ili međunarodnim natjecanjima znanja - izravan 
upis; športaši 1.-3. kategorije- izravan upis

Visoka poslovna 
škola "Utilus", s 
pravom javnosti u 
Zagrebu

Turističko-hotelijerski 
menadžment

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 0% B 30% B 20% B 40% Intervju - 10%

Visoka poslovna 
škola Libertas

Poslovna ekonomija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 25% B 25% B 25% B 25%

Visoka poslovna 
škola Minerva u 
Dugopolju

Informatički menadžment 
- smjerovi: Menadžment 
informacijskih sustava; 
Menadžment sigurnosti 
informacijskih sustava

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Dugopolje 20% B 20% B 20% B 20% Intervju - 20%

Visoka poslovna 
škola s pravom 
javnosti u Višnjanu

Menadžment u turizmu Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Višnjan 40% B 20% B 20% B 20%

Visoka poslovna 
škola Zagreb s 
pravom javnosti

Studij za marketing i 
komunikacije

Stručni studij 3 
godine

Zagreb Sva 4 
razreda 
srednje 
škole:
hrvatski 
jezik 
10%, 
matema-
tika10%, 
strani 
jezik 10%

B 30% B 15% B 15% Rezultati s natjecanja - 10%; kategorizirani športaši - 
10%

Visoka škola 
Hrvatsko Zagorje u 
Krapini

Informatika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Krapina 40% B 10% B 30% B 20%

Prometna logistika Stručni studij 
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Krapina 40% B 10% B 30% B 20%



138

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Visoka škola 
međunarodnih od-
nosa i diplomacije

Međunarodni odnosi i 
diplomacija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 20% A 20% Test motivacije 
- 10%

Završena još jedna srednja škola, strani jezik završen 
izvan srednje škole - 10%

Visoka škola tržiš-
nih komunikacija 
"Agora" s pravom 
javnosti, Zagreb

Oblikovanje tržišnih 
komunikacija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% B 20% B 0% B 20% Likovna 
umjet-
nost - 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Opća kultura - 
20%

Menadžment tržišnih 
komunikacija

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 20% B 20% B 0% B 20% Likovna 
umjet-
nost - 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Opća kultura - 
20%

Visoka škola za 
ekonomiju, podu-
zetništvo i uprav-
ljanje "Zrinski"

Ekonomija poduzetništva Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb Vrednova-
nje sva 4 
razreda: 
hrvatski 
jezik 
10%, 
matema-
tika 10%, 
strani je-
zik 10%, 
prosjek 
svih ocje-
na 10%

B 15% B 15% B 15% Esej (ponuđene 
tri teme iz 
područja eko-
nomije) - 10%, 
motivacijski 
test (ne boduje 
se)

Sudjelovanje na državnim natjecanjima - 5%; športaši 
1.-5. kategorije - 5%

Visoka škola za 
informacijske teh-
nologije u Zagrebu

Informacijska tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 80% B 5% B 10% B 5%

Visoka škola za 
menadžment i 
dizajn "Aspira"

Športski menadžment Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20% 1.-3.mjesto na državnim i međunarodnim športskim 
natjecanjima - 10%; 1.-3.mjesto na državnim i među-
narodnim natjecanjima iz svih predmeta i poznavanje 
trećeg stranoga jezika prema međunarodnoj priznatoj 
potvrdi - 5%; kategorizirani športaši 1.-6.kategorije - 
10%

Visoka škola za 
odnose s javnošću 
i studij medija 
"Kairos"

Odnosi s javnošću i studij 
medija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Visoka škola za 
primjenjeno raču-
narstvo

Primijenjeno računarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 40% B 10% Motivacijski 
intervju - 10%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike 
ili informatike - 10%; 1.-3. mjesto na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike ili informatike - 30%

Primijenjeno računarstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 40% B 10%

Visoka škola za si-
gurnost, s pravom 
javnosti u Zagrebu

Sigurnost; smjerovi: 
Zaštita na radu, Zaštita 
od požara

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Split / 
Zagreb

20% B 20% B 20% B 20% Stručna specijalizacija iz zaštite na radu ili zaštite od 
požara u ovlaštenoj ustanovi - 20%

Visoka tehnička 
škola u Bjelovaru

Mehatronika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Bjelovar 40% B 15% B 30% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz fizike, ma-
tematike ili informatike - 10%; športaši 1.-4. kategorije 
- 10%; završena još jedna srednja škola - 10%; znanje 
svjetskog jezika prema potvrdi Filozofskog fakulteta - 
10%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Bjelovar 30% B 20% B 20% B 10% Pisani ispit 
iz predmeta: 
anatomija, 
fiziologija i 
zdravstvena 
njega - 20%

1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz biologije, 
kemije ili fizike - 10%; športaši 1.-4. kategorije - 10%; 
završena još jedna srednja škola - 5%; znanje svjetskog 
jezika prema potvrdi Filozofskog fakulteta - 5%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Visoka škola 
međunarodnih od-
nosa i diplomacije

Međunarodni odnosi i 
diplomacija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% A 20% B 20% A 20% Test motivacije 
- 10%

Završena još jedna srednja škola, strani jezik završen 
izvan srednje škole - 10%

Visoka škola tržiš-
nih komunikacija 
"Agora" s pravom 
javnosti, Zagreb

Oblikovanje tržišnih 
komunikacija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 20% B 20% B 0% B 20% Likovna 
umjet-
nost - 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Opća kultura - 
20%

Menadžment tržišnih 
komunikacija

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 20% B 20% B 0% B 20% Likovna 
umjet-
nost - 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Opća kultura - 
20%

Visoka škola za 
ekonomiju, podu-
zetništvo i uprav-
ljanje "Zrinski"

Ekonomija poduzetništva Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb Vrednova-
nje sva 4 
razreda: 
hrvatski 
jezik 
10%, 
matema-
tika 10%, 
strani je-
zik 10%, 
prosjek 
svih ocje-
na 10%

B 15% B 15% B 15% Esej (ponuđene 
tri teme iz 
područja eko-
nomije) - 10%, 
motivacijski 
test (ne boduje 
se)

Sudjelovanje na državnim natjecanjima - 5%; športaši 
1.-5. kategorije - 5%

Visoka škola za 
informacijske teh-
nologije u Zagrebu

Informacijska tehnologija Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 80% B 5% B 10% B 5%

Visoka škola za 
menadžment i 
dizajn "Aspira"

Športski menadžment Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20% 1.-3.mjesto na državnim i međunarodnim športskim 
natjecanjima - 10%; 1.-3.mjesto na državnim i među-
narodnim natjecanjima iz svih predmeta i poznavanje 
trećeg stranoga jezika prema međunarodnoj priznatoj 
potvrdi - 5%; kategorizirani športaši 1.-6.kategorije - 
10%

Visoka škola za 
odnose s javnošću 
i studij medija 
"Kairos"

Odnosi s javnošću i studij 
medija

Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 20% B 20% B 20%

Visoka škola za 
primjenjeno raču-
narstvo

Primijenjeno računarstvo Stručni studij 3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 40% B 10% Motivacijski 
intervju - 10%

1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz matematike 
ili informatike - 10%; 1.-3. mjesto na međunarodnim 
natjecanjima iz matematike ili informatike - 30%

Primijenjeno računarstvo Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Zagreb 40% B 10% B 40% B 10%

Visoka škola za si-
gurnost, s pravom 
javnosti u Zagrebu

Sigurnost; smjerovi: 
Zaštita na radu, Zaštita 
od požara

Izvanredni stručni 
studij

3 
godine

Split / 
Zagreb

20% B 20% B 20% B 20% Stručna specijalizacija iz zaštite na radu ili zaštite od 
požara u ovlaštenoj ustanovi - 20%

Visoka tehnička 
škola u Bjelovaru

Mehatronika Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Bjelovar 40% B 15% B 30% B 15% 1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz fizike, ma-
tematike ili informatike - 10%; športaši 1.-4. kategorije 
- 10%; završena još jedna srednja škola - 10%; znanje 
svjetskog jezika prema potvrdi Filozofskog fakulteta - 
10%

Sestrinstvo Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Bjelovar 30% B 20% B 20% B 10% Pisani ispit 
iz predmeta: 
anatomija, 
fiziologija i 
zdravstvena 
njega - 20%

1. - 3. mjesto na državnim natjecanjima iz biologije, 
kemije ili fizike - 10%; športaši 1.-4. kategorije - 10%; 
završena još jedna srednja škola - 5%; znanje svjetskog 
jezika prema potvrdi Filozofskog fakulteta - 5%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Visoka tehnička 
škola u Puli - Po-
litehnički studij s 
pravom javnosti

Politehnika Stručni studij 3 
godine

Pula 40% B 8% B 30% B 2% Fizika 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Zagrebačka škola 
ekonomije i mana-
gementa

Ekonomija i management Stručni studij 4 
godine

Zagreb 25% B 7% B 7% B 7% Provjera iz 
matematike 
i engleskog 
jezika - 40%; 
razgovor s 
kandidatom - 
10%; esej - 4%

Zagrebačka škola 
za menadžment 

Turizam Stručni studij 3,5 
godine

Zagreb 10% B 25% B 20% Engleski 
jezik B 
25%

Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Motivacijski 
intervju - 10%

RRiF Visoka škola 
za financijski me-
nadžment

Računovodstvo i financije; 
smjer: računovodstveno - 
financijski

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 50% B 17% B 17% B 16% 1.-3. mjesto na županijskim ili državnim natjecanjima iz 
knjigovodstva s bilanciranjem - izravni upis.

Američka visoka 
škola za manage-
ment i tehnologiju 
u Dubrovniku

Informacijske tehnologije Stručni studij 4 
godine

Dubrovnik 0% B 0% B 40% Engleski 
jezik B 
60%

Service Management Stručni studij 4 
godine

Dubrovnik 0% B 0% B 30% Engleski 
jezik B 
70%

TV Akademija 
Visoka škola 
multimedijalnih i 
komunikacijskih 
tehnologija u 
Splitu

Multimedijske produkcije i 
marketing; TV produkcija i 
propaganda

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Multimedijske tehnologije; 
radiokomunikacije, mon-
taža, snimanje i režija

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Multimedijsko stvaralaš-
tvo; izvješćivanje, anima-
cija, izrada TV scenarija i 
TV voditeljstvo

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 40% B 0% B 20%

Visoka škola za 
poslovanje i uprav-
ljanje, “Baltazar 
Adam Krčelić” u 
Zaprešiću

Poslovanje i upravljanje; 
usmjerenje: Poslovna 
ekonomija i financije

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Biograd na 
Moru

40% B 20% B 20% B 20% 1.-3.mjesto na međunarodnim ili državnim natjecanjima 
iz matematike, informatike, stranoga jezika i hrvatskoga 
jezika - 8%; športaši 1.-2. kategorija - 8% 

Poslovanje i upravljanje; 
usmjerenja: Poslovna 
ekonomija i financije, 
Menadžment u kulturi, 
Poslovno tajništvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zaprešić 40% B 20% B 20% B 20%

Medijsko sveučili-
šte u Splitu

Novinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Split 20% A 20% A 10% A 20% Povijest 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Test motivacije 
- 20%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Visoka tehnička 
škola u Puli - Po-
litehnički studij s 
pravom javnosti

Politehnika Stručni studij 3 
godine

Pula 40% B 8% B 30% B 2% Fizika 
20%

Izborni predmet 
je obvezan

Zagrebačka škola 
ekonomije i mana-
gementa

Ekonomija i management Stručni studij 4 
godine

Zagreb 25% B 7% B 7% B 7% Provjera iz 
matematike 
i engleskog 
jezika - 40%; 
razgovor s 
kandidatom - 
10%; esej - 4%

Zagrebačka škola 
za menadžment 

Turizam Stručni studij 3,5 
godine

Zagreb 10% B 25% B 20% Engleski 
jezik B 
25%

Bilo koji 
izborni 
predmet 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Motivacijski 
intervju - 10%

RRiF Visoka škola 
za financijski me-
nadžment

Računovodstvo i financije; 
smjer: računovodstveno - 
financijski

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zagreb 50% B 17% B 17% B 16% 1.-3. mjesto na županijskim ili državnim natjecanjima iz 
knjigovodstva s bilanciranjem - izravni upis.

Američka visoka 
škola za manage-
ment i tehnologiju 
u Dubrovniku

Informacijske tehnologije Stručni studij 4 
godine

Dubrovnik 0% B 0% B 40% Engleski 
jezik B 
60%

Service Management Stručni studij 4 
godine

Dubrovnik 0% B 0% B 30% Engleski 
jezik B 
70%

TV Akademija 
Visoka škola 
multimedijalnih i 
komunikacijskih 
tehnologija u 
Splitu

Multimedijske produkcije i 
marketing; TV produkcija i 
propaganda

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Multimedijske tehnologije; 
radiokomunikacije, mon-
taža, snimanje i režija

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 20% B 20% B 20%

Multimedijsko stvaralaš-
tvo; izvješćivanje, anima-
cija, izrada TV scenarija i 
TV voditeljstvo

Stručni studij 3 
godine

Split 40% B 40% B 0% B 20%

Visoka škola za 
poslovanje i uprav-
ljanje, “Baltazar 
Adam Krčelić” u 
Zaprešiću

Poslovanje i upravljanje; 
usmjerenje: Poslovna 
ekonomija i financije

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Biograd na 
Moru

40% B 20% B 20% B 20% 1.-3.mjesto na međunarodnim ili državnim natjecanjima 
iz matematike, informatike, stranoga jezika i hrvatskoga 
jezika - 8%; športaši 1.-2. kategorija - 8% 

Poslovanje i upravljanje; 
usmjerenja: Poslovna 
ekonomija i financije, 
Menadžment u kulturi, 
Poslovno tajništvo

Stručni studij
(redovni/izvanredni)

3 
godine

Zaprešić 40% B 20% B 20% B 20%

Medijsko sveučili-
šte u Splitu

Novinarstvo Preddiplomski 
sveučilišni studij

3 
godine

Split 20% A 20% A 10% A 20% Povijest 
10%

Izborni predmet 
je obvezan

Test motivacije 
- 20%
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medijsko sveučili-
šte u Splitu

Medijski dizajn Preddiplomski
sveučilišni studij

3 
godine

Split 20% A 20% A 10% A 10% Informa-
tika 10%

Izborni predmet 
je obvezan

Provjera spe-
cifičnih znanja 
i vještina 
vezanih za me-
dijsku i likovnu 
umjetnost - 
40%

Poslovanje i menadžment 
u medijima

Stručni studij 3 
godine

Split 10 % A 20% A 30% A 30% Test motivacije 
- 10%

Međunarodno 
sveučilište u 
Dubrovniku

Međunarodni odnosi Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Dubrovnik 30% A 5% B 5% A 10% Esej na zadanu 
temu; moti-
vacijski esej; 
intervju - 50%

Međunarodno poslovanje Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Dubrovnik 30% B 5% A 10% A 5% Esej na zadanu 
temu; moti-
vacijski esej; 
intervju - 50%



Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena
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Naziv izvođača Studijski program Vrjed-
novanje 
ocjena 
srednje 
škole

Obvezni dio državne mature Izborni dio državne mature Preduvjet za 
upis

Dodatna pro-
vjera poseb-
nih znanja, 
vještina i 
sposobnosti

Posebna postignuća

Naziv Vrsta Trajanje Mjesto 
izvođenja

Hrvatski 
jezik

Matematika Strani 
jezik

Izborni 
predmet

Napomena

Medijsko sveučili-
šte u Splitu

Medijski dizajn Preddiplomski
sveučilišni studij

3 
godine

Split 20% A 20% A 10% A 10% Informa-
tika 10%

Izborni predmet 
je obvezan

Provjera spe-
cifičnih znanja 
i vještina 
vezanih za me-
dijsku i likovnu 
umjetnost - 
40%

Poslovanje i menadžment 
u medijima

Stručni studij 3 
godine

Split 10 % A 20% A 30% A 30% Test motivacije 
- 10%

Međunarodno 
sveučilište u 
Dubrovniku

Međunarodni odnosi Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Dubrovnik 30% A 5% B 5% A 10% Esej na zadanu 
temu; moti-
vacijski esej; 
intervju - 50%

Međunarodno poslovanje Preddiplomski sveu-
čilišni studij

3 
godine

Dubrovnik 30% B 5% A 10% A 5% Esej na zadanu 
temu; moti-
vacijski esej; 
intervju - 50%
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Pojmovnik

Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO)
javna ustanova čija je djelatnost usmjerena na zaštitu javnoga interesa u očuvanju 
standarda visokoobrazovnih kvalifikacija te trajnu podršku unaprjeđenja kvalitete 
znanstvene djelatnosti i visokoga obrazovanja.

Dvopredmetni studijski program
kombinacija studija sastavljena od dvaju srodnih studijskih programa koji povezani 
čine cjelovit studij i time osiguravaju određene razine kvalifikacije i zanimanja. 

ECTS (European Credit Transfer System - Europski sustav za prijenos i 
prikupljanje studijskih bodova)
opterećenje studenta tijekom studija izraženo kreditima (bodovima) koje student vraća 
ispunjavanjem svih planiranih očekivanja iskazanih u studijskome programu. 
Izvršavanjem obveza tijekom jedne godine studija student stječe, u pravilu, 60 ECTS 
kredita (bodova).

Fakultet
visoko učilište u sastavu sveučilišta koje ostvaruje sveučilišne studijske programe 
preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a iznimno stručne.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
studijski program koji osigurava stjecanje završnosti zanimanja i kvalifikacije na 
diplomskoj razini, odnosno koji uvjetuje povezanost preddiplomske i diplomske razine.

Ispitni katalozi
katalozi koji sadržavaju sve potrebne informacije i detaljna objašnjenja o oblicima i 
sadržajima ispita državne mature. Ispitnim katalozima jasno se određuje što se od 
učenika očekuje na ispitu državne mature na višoj i na osnovnoj razini.

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO)
javna ustanova koja obavlja poslove vanjskoga vrjednovanja u odgojno-obrazovnome 
sustavu RH i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima. 

Nacionalni informacijski sustav prijava na visoka učilišta (NISpVU)
sustav pomoću kojega kandidati prijavljuju polaganje ispita državne mature i 
prijavljuju se za upis na odabrane studijske programe.

PIN (Personal Identification Number)
osobni identifikacijski broj koji služi za dodatnu zaštitu i privatnost podataka svakoga 
učenika.

Središnji prijavni ured (SPU)
ured ustrojen pri Agenciji za znanost i visoko obrazovanje čija je zadaća pružanje 
informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj. SPU ujedinjuje 
sve podatke o ispunjavanju uvjeta za upis kandidata na visoka učilišta, na temelju 
čega visoka učilišta obavljaju upise na studijske programe. 
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Stručni studij
studijski program koji studentima omogućuje postizanje razine znanja, vještina 
i sposobnosti za obavljanje stručnih poslova određene složenosti i omogućuje im 
neposredno uključivanje u radni proces.

Studijski program
smislen i sustavan opis kompetencija koje će student postići tijekom studija, opis 
sadržaja (predmeta i/ili modula), opterećenje studenta, te drugi zahtjevi i uvjeti za 
završavanje zanimanja i kvalifikacije kao ponude visokoga učilišta. 

Sveučilišni studij
obrazuje i osposobljavaju studente za obavljanje poslova visokostručne složenosti 
za rad u gospodarstvu, državnome, javnome i privatnome sektoru te znanosti te ih 
osposobljava za razvoj i primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća.

Sveučilišni odjel
sastavnica sveučilišta koja sudjeluje u izvedbi studijskih programa te 
razvija znanstveni, umjetnički i stručni rad u jednom znanstvenom polju ili 
interdisciplinarnom znanstvenom području te sudjeluje u izvedbi studija.

Sveučilište
organizacija visokih učilišta koja organizira i provodi studijske programe različite 
složenosti, odnosno razine – preddiplomske, diplomske, integrirane i poslijediplomske. 
Sastavnice sveučilišta su: fakulteti, akademije i sveučilišni odjeli. 

TAN (Transaction Authentication Number)
broj za potvrdu autentičnosti transakcije - zaštitni je broj koji služi kao potvrda 
konačnoga odabira jednoga od studijskih programa na kojemu je stečeno pravo upisa.

Umjetnička akademija
visoko učilište koje kao sastavnica sveučilišta ustrojava i izvodi sveučilišne umjetničke 
studije te razvija vrhunsko stvaralaštvo i znanstveno-istraživačku djelatnost u 
području umjetnosti, a može izvoditi i stručne studije.

Veleučilište i visoka škola
visoka učilišta koja ustrojavaju i izvode stručne studije.
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studeni 2009. prosinac 2009. siječanj 2010. veljača 2010. ožujak 2010. travanj 2010. svibanj 2010. lipanj 2010. srpanj 2010. kolovoz 2010. rujan 2010.

dostava PIN-ova i 
TAN-ova u škole

početak prijava ispita 
državne mature 

početak prijava za 
upis na studijske 
programe

trajanje prijava ispita 
državne mature i 
studijskih programa

trajanje prijava ispita 
državne mature i 
studijskih programa

31. siječnja
zadnji dan prijava za 
ispite državne mature

trajanje prijava za 
upis na studijske 
programe u okvirima 
zadanim prethodno 
odabranim ispitima 
državne mature 

19. veljače
početak polaganja 
ispita državne 
mature

provođenje ispita 
državne mature

trajanje prijava za 
upis na studijske 
programe u okvirima 
zadanim prethodno 
odabranim ispitima 
državne mature 

provođenje 
ispita državne 
mature

trajanje prijava 
za upis na stu-
dijske programe 
u okvirima zada-
nim prethodno 
odabranim 
ispitima državne 
mature

provođenje ispita 
državne mature

trajanje prijava za upis 
na studijske programe 
u okvirima zadanim 
prethodno odabranim 
ispitima državne mature

trajanje prijava za upis 
na studijske programe 
u okvirima zadanim 
prethodno odabranim 
ispitima državne mature

02. lipnja
završetak provođenja 
ispita državne mature u 
ljetnome roku

30. lipnja
objava rezultata državne 
mature za ljetni ispitni rok

5. srpnja 
zadnji dan promjena 
i odabira studijskih 
programa

7. srpnja 
objava rang-lista

7. srpnja – 20. srpnja
potvrda namjere upisa 
na studijske programe na 
kojima je za to ostvareno 
pravo

24. srpnja
zadnji dan prijave za 
jesenski ispitni rok 
državne mature

24. kolovoza
početak provođenja 
ispita državne mature 
u jesenskome ispitnom 
roku

6. rujna
završetak provođenja 
ispita državne mature 
u jesenskome ispitnom 
roku

16. rujna
objava rezultata 
državne mature za 
jesenski ispitni rok

19. rujna – 25. rujna
potvrda namjere upisa 
na studijske programe 
na kojima je za to 
ostvareno pravo

Kalendar polaganja ispita državne mature 
i prijava za upis na studijske programe
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završetak provođenja 
ispita državne mature u 
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30. lipnja
objava rezultata državne 
mature za ljetni ispitni rok

5. srpnja 
zadnji dan promjena 
i odabira studijskih 
programa

7. srpnja 
objava rang-lista

7. srpnja – 20. srpnja
potvrda namjere upisa 
na studijske programe na 
kojima je za to ostvareno 
pravo

24. srpnja
zadnji dan prijave za 
jesenski ispitni rok 
državne mature

24. kolovoza
početak provođenja 
ispita državne mature 
u jesenskome ispitnom 
roku

6. rujna
završetak provođenja 
ispita državne mature 
u jesenskome ispitnom 
roku

16. rujna
objava rezultata 
državne mature za 
jesenski ispitni rok

19. rujna – 25. rujna
potvrda namjere upisa 
na studijske programe 
na kojima je za to 
ostvareno pravo
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