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SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

 
KRITERIJI  ZA SASTAVLJANJE  RANG-LISTA 

PRI  UPISU  NA  STUDIJSKE  PROGRAME  
za akademsku godinu 2010./2011. 

 
 
 

U proljeće 2010. godine počinje u Republici Hrvatskoj polaganje državne mature za 
učenike koji završavaju četverogodišnje srednje obrazovanje. Senat Sveučilišta u Zagrebu 
donio je odluku da se rezultati državne mature uvrste u  ukupna učenička postignuća kojima 
se učenici kvalificiraju za upise na studijske programe, počevši od akademske godine 
2010./2011.   

Navedeni kriteriji za sastavljanje rang-lista pri upisima na pojedine studijske programe 
Sveučilišta u Zagrebu služe učenicima kao informacija za konačnu prijavu (do 1. veljače 
2010.) za polaganje ispita iz  državne mature u 2010. godini, s ciljem ispunjavanja uvjeta za 
upis na željeni studijski program (ili na nekoliko njih).  

Rokovi prijave za upis na fakultete i umjetničke akademije Sveučilišta u Zagrebu, 
upisne kvote i cjeloviti postupak rangiranja prijavljenih kandidata bit će objavljeni u siječnju 
2010. godine  javnim natječajem u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju.  
Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni kandidati. 
Bodovi se mogu ostvariti na temelju sljedećih kategorija: 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća 

 
U ovome su dokumentu navedeni studijski programi Sveučilišta u Zagrebu te je za 

svaki od njih utvrđen maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na temelju pojedinih 
elemenata u spomenutim kategorijama. Ukupan broj bodova ograničen je na 1 000 u svim 
studijskim programima. 

 
Upisi za ostale kategorije pristupnika bit će definirani naknadno. 
 
U Zagrebu, 17. studenoga 2009. 
 
 
     Rektor Sveučilišta u Zagrebu 
     prof. dr. sc. Aleksa Bjeliš  
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Objašnjenja upisnih kriterija  
  
 Rang lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare  prijavljeni 
kandidati. Bodovi se mogu ostvariti iz sljedeće četiri kategorije: 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća 
 
U ovome dokumentu navedeni su svi studijski programi na Sveučilištu u Zagrebu i za 

svaki od njih je utvrđen maksimalan broj bodova koji se može ostvariti temeljem pojedinih 
elemenata u kategorijama (a)-(d). Ukupan broj bodova je ograničen na 1000 kod svih 
studijskih programa. 

 
Broj bodova koje kandidat ostvaruje u pojedinom elementu računa se po općem pravilu: 
 

 
 
 
a) Uspjeh u srednjoj školi  
Broj bodova koje kandidat može ostvariti temeljem svog uspjeha u srednjoj školi računa 

se tako da se u gornjoj formuli kao „Postignuti rezultat“ uvrsti prosjek ocjena iz svih predmeta 
tijekom četverogodišnjeg školovanja. U nazivnik se kao „Najveći mogući rezultat“ uvrsti 5,0 
jer je to najveći mogući prosjek ocjena. Dobiveni razlomak se množi s „Najvećim mogućim 
brojem bodova“ koji se za uspjeh iz srednje škole može dobiti kod upisa na pojedini studijski 
program prema popisu u ovome dokumentu. 

 
b) Ispiti na državnoj maturi 
Ovisno o vrsti studija utvrđeni su relevantni predmeti za bodovanje kod sastavljanja 

upisnih rang lista. Broj bodova za pojedini predmet računa se  također prema gornjem 
općem pravilu. Kao „Postignuti rezultat“ uzima se  postotak riješenosti testa na dotičnom 
ispitu iz državne mature. „Najveći mogući broj bodova“ koji se može dobiti za pojedini 
predmet pri upisu na određeni studijski program naveden je u ovome dokumentu. 

Svaki predmet koji se u popisu nekog studija navodi bez posebne oznake zvjezdicom (*), 
predstavlja jedan od uvjeta za upis na taj studij. To znači da učenici, koji nisu položili neki od 
tih predmeta, nemaju pravo upisa na dotični studijski program, bez obzira na broj bodova 
koje eventualno ostvaruju na drugim predmetima i uspjehu u srednjoj školi.  

Kada uz neki predmet piše u zagradi  „viša razina“, znači da je uvjet za upis na studij da 
dotični predmet bude položen na višoj razini. Učenik koji nije položio taj predmet na višoj 
razini nema pravo upisa na dotični studijski program, bez obzira na druge eventualno 
ostvarene uspjehe. 

Ako uz predmet nije navedena razina, prihvaćaju se obje razine kao valjani uvjeti za upis 
na dotični studijski program. Za položenu višu razinu predmeta dodjeljuje se 1,6 puta veći 
broj bodova nego kod položene osnovne razine, uz isti postotak riješenosti testa. „Najveći 
mogući broj bodova“ može se postići uz 100% riješenosti testa na višoj razini predmeta. 

Ukoliko je uz predmet zapisana zvjezdica (*), u retku ispod navodi se važna napomena. 
Ponekad se radi o tome da dotični predmet nije uvjet za upis na studij. To znači da učenik, 
koji nije položio dotični predmet, može pristupiti rangiranju za upis na studij (nije eliminiran), 
ali ne stječe bodove iz tog predmeta. Oni učenici koji su ipak položili taj predmet, ostvaruju 
odgovarajući broj bodova i time bolje mjesto na rang listi za upis na studij. 

U nekim slučajevima, kada su navedena dva ili tri predmeta s naznakom zvjezdice (*), 
valja detaljno proučiti sadržaj napomene koja slijedi u retku ispod. Uvijek je izričito navedeno 
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što je minimalan uvjet za upis na studij, te kako se može steći više bodova s više položenih 
predmeta. 

 
c) Provjera posebnih sposobnosti 
Za pojedine studijske programe predviđeno je provjeravanje posebnih sposobnosti 

potrebnih za uspješno studiranje. U ovome dokumentu navedena je vrsta provjere i 
maksimalan broj bodova koji se tom provjerom može steći. Posebno je naglašeno ako 
provjera sposobnosti uključuje prag prolaznosti koji  predstavlja uvjet za upis na studijski 
program. Kandidati koji ne prođu zadani prag, nemaju pravo upisa na dotični studijski 
program bez obzira na broj bodova koje eventualno ostvaruju iz uspjeha u srednjoj školi i na 
državnoj maturi. 

 
d) Dodatna postignuća učenika 
Kod upisa na mnoge studijske programe na Sveučilištu u Zagrebu vrednuju se i neka 

dodatna postignuća učenika, kako je navedeno u ovome dokumentu. Ova postignuća nisu 
uvjet za upis na studijski program. Kandidati koji ih ostvaruju stječu bodove do iznosa koji je 
zapisan u ovome dokumentu. Za neka iznimna postignuća garantiran je izravan upis (1000 
bodova) na pojedine studijske programe.  
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Sveučilište u Zagrebu 
AGRONOMSKI  FAKULTET 
Svetošimunska 25, Zagreb 
www.agr.hr 
 
Studijski programi 
1. Agrarna ekonomika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Agroekologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Animalne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
4. Biljne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
5. Ekološka poljoprivreda, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
6. Hortikultura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
7. Poljoprivredna tehnika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
8. Zaštita bilja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
9. Krajobrazna arhitektura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

  
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 8. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi     do 400 bodova 
 
a) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

� Hrvatski jezik        do 50  bodova 
� Matematika        do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik       do 50 bodova 
� Biologija ili Kemija*       do 250 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
b) Na temelju provjere posebnih sposobnosti                                  nema bodova 

 
c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH ili sudjelovanje na 
međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, 
Strani jezik ili Klasični jezik  
- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz obrazovnog 
sektora poljoprivrede, prehrane i veterine, podsektora poljoprivrede, discipline Agro i 
Hortus (na temelju potvrde koju je izdala Agencija za strukovno obrazovanje) 
       IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 9. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi     do 200 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

� Hrvatski jezik                                                                           do 100  bodova 
� Matematika                                                                            do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                            do 100 bodova 
� Biologija ili Likovna umjetnost *                do 50 bodova 
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*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat 
ostvario bolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti* 

� provjere likovnih sposobnosti                                                  do 200 bodova 
� provjere predispozicije za kreativnost rješenjem  

          jednoga prostornog problema                                                           do 200 bodova 
� provjere sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja         do 100 bodova 

 
*Provjere su posebnih sposobnosti ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. 
 
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća       nema bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI 
Trg maršala Tita 5, Zagreb 
www.adu.hr  
 
Studijski programi 
1. Dramaturgija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Filmska i TV režija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Gluma, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
4. Kazališna režija i radiofonija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
5. Montaža, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
6. Produkcija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
7. Snimanje, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 7. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi     do 100 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (položena državna matura nije uvjet za 
upis) 

� Hrvatski jezik*        do 100 bodova 
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

� Test informiranosti                                                        do 50 bodova 
� individualni prijamni ispit*      do 700 bodova 

 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� verificirane umjetničke javne djelatnosti    do 50 bodova 
 
Zbog specifičnosti prijamnih ispita, rang-liste će se sastavljati na temelju individualnoga 
prijamnog ispita kao prvenstveno eliminatornog uvjeta za upis te zbrojem ostalih bodova koji 
su navedeni u uvjetima. 
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Sveučilište u Zagrebu 
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
Ilica 85, Zagreb 
www.alu.hr 
 
Studijski programi 
1. Animirani film i novi mediji; preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Grafika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
3. Kiparstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
4. Likovna kultura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
5. Restauriranje i konzerviranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo, integrirani 

preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina 
6. Slikarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 

 
Pravo upisa na studij imaju osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu. Iznimno, 
na preddiplomski sveučilišni studij Slikarstvo, Grafika, Kiparstvo, Likovna kultura, Animirani 
film i novi mediji kao i na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Restauriranje i 
konzerviranje umjetnina; smjerovi Slikarstvo, Kiparstvo mogu se, ako je riječ o osobitoj 
nadarenosti, upisati pristupnici bez završene odgovarajuće srednje škole, uz uvjet da je 
završe do kraja druge godine studija. 
 
Na Akademiju likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu, može se prijaviti samo za jedan  
studijski program u istom roku. 
 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 6. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi     do 100 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (položena državna matura nije uvjet za 
upis) 

� Hrvatski jezik*        do  100  bodova 
*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti** 
 
Studijski program 1. (Animirani film i novi mediji) 

� provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, likovni 
zadatci, crtanje glave i akta, knjiga snimanja, interpretacija, autobiografski rad, model 
lista, eseji, test iz opće i likovne kulture, prezentacija mape) 

do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 

   
Studijski program 2. (Grafika) 

� provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, 
crtanje portreta, rad na zadanu temu, crtanje akta, prostorni ansambl, crtež prema 
imaginaciji, test iz opće i likovne kulture, razgovor - ne boduje se) 

do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 
Studijski program 3. (Kiparstvo) 

� provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, 
crtanje, modeliranje, test iz opće i likovne kulture) 

do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
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Studijski program 4. (Likovna kultura) 

� provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, test iz 
Povijesti umjetnosti*, crtanje glave, crtanje akta, prostorna kompozicija, razgovor - ne 
boduje se)        

          do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 
Studijski program 5. (Restauriranje i konzerviranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, 
Kiparstvo) 

� - provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*,  test 
iz Povijesti umjetnosti*, test elemenata iz Fizike, Kemije, Biologije*, likovni zadatci, 
crtanje, modeliranje, razgovor)  
- potvrda o općem zdravstvenom stanju (posebice s obzirom na daltonizam, 
klaustrofobiju, akrofobiju)*         

do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ 

 
Studijski program 6. (Slikarstvo) 

� provjera specifičnih vještina i znanja važnih za likovnu umjetnost (mapa radova*, 
crtanje glave, crtanje akta, slikanje figure; model, prostor, mrtva priroda, test iz opće i 
likovne kulture, razgovor - ne boduje  se)  

do 800 bodova 
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća       nema bodova 
 
**Eliminatorni prag za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 
400 bodova.  
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
ARHITEKTONSKI FAKULTET 
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb 
www.arhitekt.hr 
 
Studijski programi 
1. Arhitektura i urbanizam, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine 
2. Dizajn, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 100 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 50 bodova 
� Matematika                                                                            do 100 bodova 
� Strani jezik        do 50 bodova 
� Povijest umjetnosti       do 100 bodova 

 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 
� Test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti* do 300 bodova 
� Test sposobnosti percepcije prostora*    do 300 bodova 
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* ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. Minimalan broj postignutih bodova na 
testovima crtanja i prostorne percepcije iznosi 300 (kumulativno). 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća      nema bodova 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                          do 100 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
 Hrvatski jezik         do 50 bodova 
 Matematika         do 50 bodova 
 Strani jezik         do 50 bodova 
 Povijest umjetnosti         do 100 bodova 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti* 
 1. Prezentacijska mapa 
  Stručno povjerenstvo odabire kandidate koji mogu pristupiti 2. krugu selekcije 
 2. Provjere vizualnog izražavanja i razmišljanja*  
 1. zadatak - interpretacija proporcije i kompozicije  
 prostornom vizualizacijom        do 125 bodova  
 2. zadatak - test vizualne percepcije      do 125 bodova  
 3. zadatak - interpretacija pojmova i poruka grafičkim  
 elementima         do 125 bodova  
 4. zadatak - interpretacija zadanog problema prostornom  
 kompozicijom         do 125 bodova  
* prag za upis iznosi 200 od ukupno 500 bodova 
 
 3. Intervju         do 150 bodova 
 
Prvi i drugi krug provjere posebnih sposobnosti (pod c) razredbenog postupka su 
ELIMINATORNI. 
 
Kandidati iz tri elementa razredbenog postupka (pod a, b i c) ukupno mogu steći do 650 
bodova. 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća              nema bodova 
 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI FAKULTET 
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj 
Borongajska cesta 83f, Zagreb 
www.erf.hr 
 
Studijski programi 
1. Logopedija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine 
2. Rehabilitacija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine 
3. Socijalna pedagogija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine 
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Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 280 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

� Hrvatski jezik (viša razina)                                                      do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                            do 200 bodova 
� Biologija ili Psihologija*       do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

- usmena procjena motivacije i afiniteta za studij    do 120 bodova 
- procjena jezično-govornoga statusa – prisutnost organski uvjetovanih teškoća 

izgovora – ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS     
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća       nema bodova 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis, na studijski program 2. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 280 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik (viša razina)                                                    do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                            do 200 bodova 
� Biologija ili Psihologija ili Sociologija*     do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario 
najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

- usmena procjena motivacije i afiniteta za studij    do 120 bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća       nema bodova 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis, na studijski program 3., sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 280 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)                                                    do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                            do 200 bodova 
� Sociologija ili Psihologija*      do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

- usmena procjena motivacije i afiniteta za studij    do 120 bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća       nema bodova 
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Sveučilište u Zagrebu 
EKONOMSKI FAKULTET 
Kennedyjev trg 6, Zagreb 
www.efzg.hr 
 
1. Ekonomija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4  godine (Zagreb) 
2. Poslovna ekonomija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb, 

Koprivnica) 
3. Bachelor Degree in Economics, preddiplomski sveučilišni studij ekonomije na engleskom 

jeziku, trajanje 4 godine (Zagreb) 
4. Bachelor Degree in Business, preddiplomski sveučilišni studij poslovne ekonomije na 

engleskom jeziku, trajanje 4 godine (Zagreb) 
5. Poduzetništvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine (Bjelovar) 
6. Poslovna ekonomija, stručni studij, trajanje 2,5 godine (Zagreb) 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1.– 6. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 450 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik (viša razina)                                                     do 100  bodova 
� Matematika (viša razina)                                                   do 100  bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                     do 100  bodova 
� Politika i gospodarstvo*       do 200  bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� znanja drugoga stranog jezika  (engleskoga, francuskoga, njemačkoga, ruskoga, 
španjolskoga i talijanskoga) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski 
jezik               
          do 20 bodova 

� športaši prve, druge ili treće kategorije kao vrhunski športaši prema HOO-u 
          do 10 bodova 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Hrvatski 
jezik ili Matematika      

do 20 bodova 
 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
EKONOMSKI FAKULTET i FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
Pavlinska 2, Varaždin 
 
Studijski program 
1. Ekonomika poduzetništva, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine (Varaždin) 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 450 bodova 
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b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
� Hrvatski jezik (viša razina)        do 100  bodova 
� Matematika          do 100  bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)       do 100  bodova 
� Politika i gospodarstvo*       do 200  bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� znanja drugoga stranog jezika (engleskoga, francuskoga, njemačkoga, ruskoga, 
španjolskoga i talijanskoga) uz uvjet da kandidatu jedan od tih jezika nije materinski 
jezik               
          do 20 bodova 

� športaši prve, druge ili treće kategorije kao vrhunski športaši prema HOO-u 
          do 10 bodova 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Hrvatski 
jezik ili Matematika        

         do 20 bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA 
Unska 3, Zagreb 
www.fer.hr 
 
Studijski programi 
1. Elektrotehnika i informacijska tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  

godine 
2. Računarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3  godine 
 
Zajednička rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavlja 
se prema sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

� Matematika  (viša razina)                                                   do 360  bodova 
� Fizika*          do 240 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.   
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti       nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- osvojena jedna od prve tri nagrade na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika ili Informatika tijekom trećeg i četvrtog razreda srednje škole  
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili 
Informatika 
- određen broj pristupnika iz onih srednjih škola na području Republike Hrvatske koje 
odlukom Fakultetskog vijeća FER-a steknu pravo predlaganja svojih najboljih učenika. 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
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Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 
Marulićev trg 19, Zagreb 
www.fkit.hr 
 
Studijski programi 
1. Ekoinženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Kemija i inženjerstvo materijala, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Kemijsko inženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
4. Primijenjena kemija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1.- 4. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

� Matematika  (viša razina)                                                   do 420  bodova 
� Kemija ili Fizika ili Biologija*      do 180 bodova 

* Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, nosi dodatne 
bodove. Ako je kandidat položio dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz 
kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti       nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- sudjelovanje na državnim i međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili 
Kemija ili Fizika ili Biologija         
- 5 % najboljih učenika s obzirom na rezultate državne mature iz gimnazija i strukovnih 
škola u kojima se obrazuju kemijski i ekološki tehničari 
        IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 
Pavlinska 2, Varaždin 
www.foi.hr 
       
Studijski programi 
1. Informacijski sustavi, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine  
2. Poslovni sustavi, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine  
3. Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, stručni studij, trajanje 3 godine 

(Križevci, Sisak, Varaždin, Zabok) 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (položena državna matura nije uvjet za upis 
na izvanredni studij za koji se provodi poseban razredbeni ispit bez obzira ima li pristupnik 
položenu državnu maturu)                                                                          
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� Hrvatski jezik        do 200 bodova 
� Matematika (viša razina)                                                   do 400  bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti       nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika ili Kemija ili Informatika      
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija 

ili Informatika   
IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 3. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a)  Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 1 000 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi (položena državna matura nije uvjet za 

upis na studij)  
          nema bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

-  osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika ili Kemija ili Informatika 
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Kemija 

ili Informatika         
IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET POLITIČKIH ZNANOSTI 
Lepušićeva 6, Zagreb 
www.fpzg.hr 
 
Studijski programi 
1. Novinarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Politologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)        do 200 bodova 
� Matematika                                                                            do   50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)     do 150 bodova 
� Povijest ili Politika i gospodarstvo*      do 150 bodova 
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*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� objavljeni novinarski radovi      do 50 bodova 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)        do 150 bodova 
� Matematika                                                                            do 100 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik  (viša razina)      do 150 bodova 
� Povijest ili Politika i gospodarstvo*     do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI 
Vukelićeva 4, Zagreb 
www.fpz.hr 
 
Studijski programi 
1. Aeronautika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Inteligentni transportni sustavi i logistika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
3. Promet, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a)  Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b)  Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika                                                      do 300 bodova 
� Engleski jezik          do 200 bodova 
� Fizika*          do 100 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti  
� zdravstveni kriterij - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ  
� usmeni ispit iz Engleskog jezika - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ  
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d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 

Matematika ili Fizika  
          IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 2. i 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a)  Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b)  Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika (viša razina)                                                   do 400 bodova 
� Fizika*         do 200 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta  
Matematika ili Fizika ili prometne struke.    

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
Ivana Lučića 5, Zagreb 
www.fsb.hr 
 
Studijski programi 

1. Brodogradnja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine 
2. Strojarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine 
3. Zrakoplovstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3,5 godine 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a)  Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b)  Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)                                                   do 400 bodova 
� Fizika ili Kemija*       do 150 bodova 

* Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove. 
Ako je kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je 
kandidat ostvario bolji uspjeh.   
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća* 

� po 5 dodatnih bodova za svaku ocjenu izvrstan iz predmeta Matematika, Fizika i 
Kemija u svakom razredu srednje škole     

do 40 bodova 
� po 5 dodatnih bodova za ostvareni plasman od 1. do 3. mjesta na državnim 

natjecanjima u tehničkom području strojarstva i brodogradnje pod pokroviteljstvom 
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ASO-a/MZOŠ-a (tehnička mehanika, strojarske konstrukcije, CAD dizajniranje 
računalom) 

 do 20 bodova 
* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 

 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika ili Kemija 
- sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Matematika ili Fizika ili 
Kemija         
- ograničen broj pristupnika iz onih srednjih škola s područja Republike Hrvatske koje 
odlukom Fakultetskog vijeća FSB-a steknu pravo predlaganja svojih najboljih učenika 
        IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 

 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET 
Ante Kovačića 1, Zagreb 
www.pharma.hr 
 
Studijski programi 

1. Farmacija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina 
2. Medicinska biokemija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 

godina 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                                         do 50  bodova 
� Matematika  (viša razina)                                    do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                  do 50 bodova 
� Kemija         do 200 bodova 
� Biologija*         do 200 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 
� ukoliko kandidat tijekom srednjoškolskog obrazovanja nije odslušao i položio dvije 

godine nastave iz Latinskog jezika mora to učiniti do upisa u II. godinu studija 
 

d) Dodatna učenikova postignuća 
� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Kemija ili 

Biologija ili Matematika (jedno natjecanje 30 bodova, dva ili više natjecanja 50 bodova)
            do 50 bodova 

 
 
Sveučilište u Zagrebu 
FILOZOFSKI FAKULTET 
Ivana Lučića 3, Zagreb 
www.ffzg.hr 
 
Studijski programi 
1. Anglistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
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2. Antropologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
4. Češki jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
5. Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, 

trajanje 3 godine 
6. Filozofija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 

godine 
7. Fonetika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
8. Francuski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
9. Germanistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
10. Grčki jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 

godine 
11. Hungarologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
12. Indologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
13. Informacijske znanosti (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, 

trajanje 3 godine 
14. Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, 

trajanje 3 godine 
15. Komparativna književnost (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni 

studij, trajanje 3 godine 
16. Kroatistika (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
17. Latinski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 

godine 
18. Lingvistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
19. Nederlandistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
20. Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
21. Poljski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
22. Portugalski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
23. Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
24. Povijest umjetnosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
25. Psihologija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
26. Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
27. Ruski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 

godine 
28. Slovački jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
29. Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
30. Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
31. Švedski jezik i kultura (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
32. Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
33. Turkologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
34. Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 

godine 
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 34. sastavljaju se 
prema sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi       do 200 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik (viša razina)                                            do 200 bodova 
� Matematika                                                                               do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)      do 150 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti  
� Test intelektualnih sposobnosti     do 300 bodova 
� predispit iz stranog jezika za upis na studij iz odgovarajućeg jezika za studijske 

programe 1., 8., 9., 30. i 32. (engleski, francuski, njemački, španjolski i talijanski)  - 
ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ  

� predispit iz latinskoga i grčkog jezika za učenike koji nisu bar 2 godine učili te predmete 
u osnovnoj ili srednjoj školi za studijske programe 10. i 17. (latinski i grčki jezik) - 
ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
� - učenici koji su na prošlogodišnjemu razredbenom ispitu na Filozofskom fakultetu 

prešli prag 
- položen ispit iz znanja trećeg jezika na Filozofskom fakultetu 
- osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u 
organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH) iz jednog od sljedećih 
predmeta: Hrvatski jezik, Strani jezik (engleski, njemački, talijanski, francuski, 
španjolski, grčki, latinski), Matematika, Geografija, Informatika, Povijest, Logika, 
Filozofija 
- završene dvije srednje škole 
- vrhunski športaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a 

    do 50 bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
GEODETSKI FAKULTET  
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb 
www.geof.hr 
 
Studijski programi 
1. Geodezija i geoinformatika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                                                 do 100 bodova 
� Matematika   (viša razina)                                              do 240 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                    do 100 bodova 
� Fizika ili Informatika*       do 160 bodova 
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*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika ili Informatika ili Geodezija 

       IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
GEOTEHNIČKI FAKULTET 
Hallerova aleja 7, Varaždin 
www.gfv.hr 
 
Studijski programi 
1. Geoinženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika (viša razina)                                               do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik*                                              do 50 bodova 
� Fizika*         do 200 bodova 
� Kemija*        do 100 bodova 

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali donose bodove ako su predmeti položeni na državnoj 
maturi.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prvih pet mjesta na državnim natjecanjima u RH iz 
prirodoslovnih predmeta    

          do 100 bodova 
� ograničen broj pristupnika iz onih srednjih škola na području Republike Hrvatske koje 

odlukom Fakultetskog vijeća GFV-a steknu pravo predlaganja svojih najboljih učenika 
        IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
GRAĐEVINSKI FAKULTET 
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb 
www.grad.hr 
 
Studijski programi 
1. Građevinarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
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Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 50 bodova 
� Matematika          do 450  bodova 
� Fizika*         do 100 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je predmet položen na državnoj maturi.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 
Matematika ili Fizika 
- osvojeno prvo mjesto na županijskim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili 

Fizika 
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika 

IZRAVAN UPIS 1 000 BODOVA 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
GRAFIČKI FAKULTET 
Getaldićeva 2, Zagreb 
www.grf.hr 

 
Studijski programi 

1. Grafička tehnologija, Tehničko-tehnološki smjer, preddiplomski sveučilišni studij, 
trajanje 3 godine (Zagreb, Split) 

2. Grafička tehnologija, Dizajn grafičkih proizvoda, preddiplomski sveučilišni studij, 
trajanje 3 godine (Zagreb, Split) 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)                                               do 300 bodova 
� Kemija ili Fizika*        do 300 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan predmet od navedenih. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća       

� osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim, županijskim i međunarodnim 
natjecanjima iz predmeta Matematika ili Kemija ili Fizika               

IZRAVAN UPIS 1 000 bodova 
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 200 bodova 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)                                               do 200  bodova 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti (eliminatorni uvjet – od ukupno 600 bodova 

prag za upis iznosi 300 bodova. Prednost imaju kandidati s većim brojem bodova 
ostvarenih pri praktičnoj provjeri likovnih sposobnosti.) 
� mapa radova        do 100 bodova 
� pismena provjera znanja iz elementarne likovne teorije  do 100 bodova 
� praktična provjera likovnih sposobnosti    do 400 bodova 

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća       
� osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim, županijskim i međunarodnim 

natjecanjima s područja dizajna                  
        IZRAVAN UPIS 1000 bodova 

 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
HRVATSKI STUDIJI 
Znanstveno-učilišni kampus Borongaj 
Borongajska cesta 83d, Zagreb 
www.hrstud.hr 
 
Studijski programi 
1. Filozofija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Komunikologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 

3 godine 
3. Kroatologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
4. Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
5. Psihologija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
6. Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
7. Latinski jezik (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 7. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 200 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi 
Studijski program 1. (Filozofija) 

� Hrvatski jezik (viša razina)                                 do 200 bodova 
� Matematika                                                                      do 150 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 150 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
Studijski program 2. (Komunikologija) 

� Hrvatski jezik (viša razina)                                                do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 250 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 
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Studijski program 3. (Kroatologija) 
� Hrvatski jezik  (viša razina)                                               do 350 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 150 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

Studijski program 4. (Povijest) 
� Hrvatski jezik  (viša razina)                                               do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 200 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 100 bodova 

Studijski program 5. (Psihologija) 
� Hrvatski jezik  (viša razina)                                              do 100 bodova 
� Matematika        do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 100 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 100 bodova 

Studijski program 6. (Sociologija) 
� Hrvatski jezik  (viša razina)                                              do 100 bodova 
� Matematika        do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik  (viša razina)                                do 150 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

Studijski program 7. (Latinski jezik) 
� Hrvatski jezik  (viša razina)                                               do 300  bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 250 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti  

� Test apstraktnog mišljenja      do 250 bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća     nema bodova 
 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
HRVATSKI STUDIJI - Fakultet „Družbe Isusove“ 
Jordanovac 110 
www.ffdi.hr 
 
Studijski programi  
1. Filozofija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Filozofija i religijske znanosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
3. Filozofija i latinski jezik (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)      do 200 bodova 
� Matematika                                                                      do 100 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                 do 200 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
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d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća   
� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 

Matematika ili društvenih i humanističkih predmeta     
do 50 bodova 

 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET 
Vlaška 38, Zagreb 
www.kbf.hr 
 
Studijski programi 
1. Crkvena glazba (Institut za crkvenu glazbu A. Vidaković), preddiplomski sveučilišni studij, 

trajanje 4 godine 
2. Religiozna pedagogija i katehetika, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, 

trajanje 5 godina 
3. Teologija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina (Zagreb, 

Rijeka) 
4. Teologija, stručni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)      do 200 bodova 
� Matematika                                                                      do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                     do 100 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   

� solfeggio, harmonija, sviranje – klavir i pjevanje harmonije - ELIMINATORNI UVJET ZA 
UPIS NA STUDIJ       do 200 bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća* 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz bilo kojeg 
predmeta          20 bodova 

� 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 L)   - osvojeno jedno od prva tri mjesta  30 bodova 

- samo sudjelovanje    10 bodova  
� osvojeno jedno mjesto od prva tri na vjeronaučnoj olimpijadi 30 bodova 
� sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi, bez osvojenih nagrada  10 bodova  
� športska natjecanja – učenici koji su aktivni športaši (potvrda koju izdaje klub ili 

športska organizacija/savez)      20 bodova 
 
*Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.  
 
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ IZNOSI 500 bodova  tj. minimalno 50 % bodova iz svakog 
predmeta te provjeru posebnih sposobnosti koje se boduju, osim na temelju dodatnih 
sposobnosti (kategorija d). 
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 2. - 4. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)      do 200 bodova 
� Matematika                                                                   do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                             do 100 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   

� motivacijski razgovor - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ  
          do 200 bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća* 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz bilo kojeg 
predmeta           20 bodova 

� Završena još jedna srednja škola, znanje stranog jezika kojega kandidat nije učio u 
srednjoj školi, natjecanje „Lidrano“, Državno natjecanje iz logike,  Državno natjecanje 
iz povijesti, 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 L)  

- osvojeno jedno od prva tri mjesta 30 bodova 
- samo sudjelovanje    10 bodova  

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na vjeronaučnoj olimpijadi 30 bodova 
� sudjelovanje na vjeronaučnoj olimpijadi, bez osvojenih nagrada  10 bodova 
� športska natjecanja - učenici koji su aktivni športaši (potvrda koju izdaje klub ili 

športska organizacija/savez)      20 bodova 
�  
* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.  

 
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ IZNOSI 500 bodova  tj. minimalno 50 % bodova iz svakog 
predmeta i provjera posebnih sposobnosti koje se boduju, osim na temelju dodatnih 
sposobnosti (kategorija d). 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
KINEZIOLOŠKI FAKULTET 
Horvaćanski zavoj 15, Zagreb 
www.kif.hr 
 
Studijski programi 
1. Kineziologija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik         do 100 bodova 
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� Matematika                                                          do 100 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                               do 100 bodova 
� Biologija         do 100 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   

� provjera specifičnih motoričkih sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja koja su 
važna pretpostavka za uspješan završetak studija i za stjecanje potrebne kvalifikacije i 
nužnih kompetencija za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture na svim 
stupnjevima odgoja i obrazovanja i za neposredan rad u jednome od izabranih 
područja primjene kineziologije (športa, športske rekreacije, kineziterapije i športskog 
menadžmenta) - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ    

do 200 bodova 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� postignut odgovarajući športski status prema kriterijima HOO-a (vrhunski, vrsni i 
daroviti športaši Hrvatske od I. - VI. kategorije)   do 100 bodova 

 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
MEDICINSKI  FAKULTET 
Šalata 3b, Zagreb 
www.mef.hr 
 
Studijski program 
1. Medicina, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                                                                      do 100 bodova 
� Matematika                                                                      do 150 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                      do 100 bodova 
� Biologija ili Fizika ili Kemija*      do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se najprije uzima onaj predmet iz kojega je kandidat 
ostvario najbolji uspjeh.  

� Biologija ili Fizika ili Kemija*      do 100 bodova 
*Dodatni predmet nije uvjet za upis, ali donosi bodove ako je položen na državnoj maturi.   

� Biologija ili Fizika ili Kemija*      do 100 bodova 
*Još jedan dodatni predmet donosi bodove ako je položen na državnoj maturi.    
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   

� tijekom četverogodišnjega srednjoškolskog obrazovanja kandidat mora odslušati i 
položiti bar po dvije godine nastave iz predmeta Biologija, Fizika i Kemija      
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 

� ako nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik, kandidat mora taj 
jezik položiti do upisa u II. godinu studija.  
 

 d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
 
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ iznosi 350 bodova ostvarenih na državnoj maturi.  
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Sveučilište u Zagrebu 
METALURŠKI FAKULTET 
Aleja narodnih heroja 3, Sisak 
www.simet.hr 
 
Studijski programi 
1. Metalurgija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 500 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 100 bodova 
� Matematika  (viša razina)                                     do 200 bodova 
� Kemija ili Fizika ili Informatika*     do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario 
najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
MUZIČKA AKADEMIJA 
Gundulićeva 6, Zagreb 
www.muza.hr 
 
Studijski programi 
1. Čembalo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
2. Dirigiranje, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
3. Elektronička kompozicija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
4. Fagot, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
5. Flauta, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
6. Gitara, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb, Rijeka) 
7. Glazbena pedagogija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilšni studij trajanje 3 godine 
8. Glazbena pedagogija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
9. Harfa, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
10. Klarinet, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
11. Klavir, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb, Rijeka) 
12. Kompozicija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
13. Teorija glazbe, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
14. Kontrabas, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
15. Muzikologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
16. Muzikologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
17. Oboa, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
18. Orgulje, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
19. Pjevanje, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb, Rijeka) 
20. Primijenjena kompozicija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
21. Rog, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
22. Saksofon, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
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23. Trombon, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
24. Truba, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
25. Tuba, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
26. Udaraljke, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
27. Viola, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
28. Violina, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
29. Violončelo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 
30. Zborsko dirigiranje, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. - 30. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 100 bodova 
 
b) Na temelju uspjeha na državnoj maturi      nema bodova 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

� Provjera specifičnih znanja, vještina i sposobnosti - ELIMINATORNI UVJETI ZA UPIS 
NA STUDIJ  
- svi glavni predmeti (Kompozicija, Dirigiranje, Pjevanje, instrumenti) povijest glazbe 

na studiju Muzikologije 
- Klavir na studiju Glazbene pedagogije 
- Solfeggio s diktatom na svim studijima 

 
Pristupnici, koji iz eliminatornog predmeta ne steknu minimalan broj bodova (eliminacijski 
prag) eliminiraju se iz razredbenog postupka. 
Eliminiraju se i pristupnici koji iz jednoga od ispitnih predmeta ostvare 0 (nula) bodova; 
koji pripreme ispitne programe koji ne odgovaraju zahtjevima razredbenih ispita ili su lakši 
od propisanih; koji zadane skladbe ne nauče u cijelosti ili ih ne sviraju napamet, ako je 
tako propisano. 

           do 900 bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
 
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ IZNOSI 550 bodova postignutih provjerom specifičnih znanja, 
vještina i sposobnosti.  

 
 

 
Sveučilište u Zagrebu 
PRAVNI FAKULTET 
Trg maršala Tita 14, Zagreb 
www.pravo.hr 
 
Studijski programi 
1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina 
2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)                                               do 150 bodova 
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� Matematika                                                                      do 100 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)                                do 150 bodova 
� Izborni predmet (bilo koji)      do 50 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti  
 
Studijski program 1. (Pravo) 

� test u kojemu se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje 
          do 250 bodova 
� student pravnog studija koji u srednjoj školi nije učio latinski jezik najmanje dvije 

godine, dužan je na Fakultetu položiti ispit iz latinskog jezika do početka ljetnog 
semestra prve godine studija. 

 
Studijski program 2. (Socijalni rad) 

� test u kojemu se provjerava razumijevanje teksta i logično zaključivanje  
          do 250 bodova 
 

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
� osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u 

organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH) iz bilo kojeg društvenog, 
humanističkog ili prirodoslovnog predmeta 

do 50 bodova 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET 
Pierottijeva 6, Zagreb 
www.pbf.hr 
 

1. Biotehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Prehrambena tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Nutricionizam, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                                                                      do 50 bodova 
� Matematika (viša razina)                                                       do 250 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                      do 50 bodova 
� Kemija ili Biologija*        do 250 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 
 
d) Dodatna učenička postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim i međunarodnim natjecanjima i 
olimpijadi iz predmeta Matematika ili Kemija ili Biologija 

       IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
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Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 3. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                                                                      do 50 bodova 
� Matematika (viša razina)                                                        do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                                      do 50 bodova 
� Kemija ili Biologija*       do 300 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima i 
olimpijadi iz predmeta Matematika ili Kemija ili Biologija 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 

 
 
Sveučilište u Zagrebu 
PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET 
Horvatovac 102 a, Zagreb 
www.pmf.hr 
 
Studijski programi 

1. Biologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Molekularna biologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Biologija i kemija, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, trajanje 5 godina 
4. Fizika, smjer: istraživački, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, 

trajanje 5 godina 
5. Fizika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, 

trajanje 5 godina 
6. Fizika i informatika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, trajanje 5 godina 
7. Fizika i tehnika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, trajanje 5 godina 
8. Geofizika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
9. Fizika i kemija, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, trajanje 5 godina 
10. Geografija, smjer: istraživački, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
11. Geografija i povijest, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski 

sveučilišni studij, trajanje 5 godina 
12. Geologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
13. Kemija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
14. Matematika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
15. Matematika, smjer: nastavnički, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
16. Matematika i fizika, smjer: nastavnički, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni 

studij, trajanje 5 godina  
17. Znanost o okolišu, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 350 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)                                               do 200 bodova 
� Biologija                              do 300 bodova 
� Kemija ili Fizika*          do 100 bodova 

*Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je položen na državnoj maturi. Ako je 
kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kanidat 
ostvario bolji uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili 
smotri u RH iz predmeta Biologija ili Kemija ili Matematika ili Informatika ili Fizika: 

-   osvojeno 1. mjesto*    IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
- osvojeno 2. mjesto      50 bodova 
- osvojeno 3. mjesto      40 bodova 
- sudjelovanje na natjecanju     30 bodova 

� sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz 
predmeta Biologija ili Ekologija ili Matematika ili Kemija ili Informatika ili Fizika 
(olimpijade, International Conference of Young Scientists, International Young 
Scientists Competition i sl.)* 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
* Ako broj prijava za izravan upis bude veći od predviđene kvote, prioritet imaju učenici koji 
su sudjelovali na međunarodnim natjecanjima, zatim učenici koji su osvojili prve nagrade na 
državnom natjecanju i smotri iz Biologije, a potom iz ostalih predmeta: Kemija, Matematika, 
Informatika, Fizika (dok se ne popuni predviđena kvota). 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 4. - 8. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)                                               do 350 bodova 
� Fizika         do 300 bodova 

 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� sudjelovanje na državnim učeničkim natjecanjima iz predmeta Fizika ili Matematika
          do 50 bodova 

 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

 - osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju iz predmeta Fizika ili 
Matematika  
 -  sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Fizika ili Matematika 

         IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
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Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 9. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika                                                                      do 350  bodova 
� Fizika ili Kemija*        do 200 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  

� Fizika ili Kemija*       do 100 bodova 
*Dodatni predmet donosi bodove ako je položen na državnoj maturi.     
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� sudjelovanje na državnim učeničkim natjecanjima iz predmeta Fizika ili Kemija ili 
Matematika        do 50 bodova 

 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Fizika ili 
Kemija ili Matematika 
- sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Fizika ili Kemija ili 

Matematika 
         IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 10. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 50 bodova 
� Matematika (viša razina)                                              do 150 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)     do 50 bodova 
� Geografija        do 300 bodova 
� Povijest*         do 50 bodova 
� Biologija ili Kemija ili Fizika**       do 50 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je položen na državnoj maturi, donosi bodove. 
**Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio dva ili tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je 
kandidat ostvario najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� postignuti rezultati na državnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja: 
- sudjelovanje na natjecanju iz predmeta Geografija   30 bodova 
- sudjelovanje na natjecanju iz prirodoslovnih predmeta  20 bodova 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Geografija 
IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 

  



32 

 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 11. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 50 bodova 
� Matematika (viša razina)                                              do 100 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik (viša razina)      do 50 bodova 
� Geografija ili Povijest*       do 300 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima najprije onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario 
bolji uspjeh.  

� Geografija ili Povijest*      do 100 bodova 
*Dodatni predmet nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je položen na državnoj 
maturi.     

� Biologija ili Kemija ili Fizika*      do 50 bodova 
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio dva ili tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je 
kandidat ostvario najbolji uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

�  Postignuti rezultati na državnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja: 
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geografija ili Povijest 
          30 bodova 
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz prirodoslovnih predmeta 20 bodova 

� Osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Geografija ili Povijest 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
  
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 12. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika  (viša razina)      do 400 bodova 
� Fizika ili Biologija ili Kemija ili Geografija*    do 150 bodova 

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio dva, tri ili četiri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je 
kandidat ostvario najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća* 

� Postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju u RH 
ili smotri iz predmeta Biologija ili Matematika ili Kemija ili Geografija ili Informatika ili 
Fizika: 
- osvojeno 1. mjesto      IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
- osvojeno 2. mjesto       50 bodova 
- osvojeno 3. mjesto       40 bodova 
- sudjelovanje u natjecanju      30 bodova 
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� Sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz 
predmeta Biologije ili Ekologije ili Geografije ili Kemije ili Informatike ili Fizike ili 
Matematike (olimpijade, International Conference of Young Scientists, International 
Young Scientists Competition i sl.).     do 50 bodova 

 
*Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.  
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 13. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                    do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika (viša razina)                  do 200 bodova 
� Hrvatski         do 20 bodova 
� Strani jezik         do 30 bodova 
� Glavni izborni predmet: Kemija*     do 300 bodova 
� Drugi izborni predmet - Biologija ili Fizika *    do 150 bodova 

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali donose bodove. Ako nije odabrana Kemija kao izborni 
predmet, ostali prirodoslovni predmeti (Biologija ili/i Fizika) donose do 200 (prvi) odnosno do 
100 bodova (drugi). 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća* 

� - sudjelovanje na državnim natjecanjima iz prirodoslovlja (Biologije, Fizike, 
Informatike)         20 bodova 
- završena druga srednja škola     20 bodova 
- položen drugi strani jezik      20 bodova 
- istaknuti športaši       20 bodova 
- sudjelovanje na GPCh-u      20 bodova 
- položen treći izborni predmet (Biologija ili Fizika)   do 50 bodova 

*Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50. 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- sudjelovanje na državnom natjecanju u RH tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz 
predmeta Kemije ili  Matematike  
- sudjelovanje na međunarodnoj kemijskoj olimpijadi (IChO) 
- osvojeno prvo ili drugo mjesto na GPCh-u (Grand Prix Chimique) 
- položen Int. Bacc. (Higher level) ≥34 boda i ≥6 iz predmeta Matematika ili Kemija* 

IZRAVAN UPIS (1 000 BODOVA) 
 

Napomena: Tablica za izračun bodova, prema uspjehu u školi i na maturi, može se potražiti 
na web adresi Kemijskog odsjeka PMF-a (www.chem.pmf.hr). 
 
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ iznosi postignutih 200 bodova na državnoj maturi. 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 14. - 16. sastavljaju se 
prema sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na tamelju uspjeha u srednjoj školi                   do 300 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika   (viša razina)                          do 600  bodova 
 



34 

 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*      

� sudjelovanje na državnoj srednjoškolskoj smotri ili prezentaciji radova iz predmeta 
Matematike, Fizike ili Informatike      20 bodova 

� sudjelovanje na županijskome srednjoškolskom natjecanju iz predmeta Matematike, 
Fizike ili Informatike       20 bodova 

� sudjelovanje na državnom srednjoškolskom natjecanju iz predmeta koji nisu 
Matematika, Fizika ili Informatika       20 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz predmeta Hrvatski jezik na višoj razini, s 
ocjenom odličan        20 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz predmeta Hrvatski jezik na višoj razini, s 
ocjenom vrlo dobar        10 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz predmeta Engleski jezik na višoj razini, s 
ocjenom odličan        20 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz predmeta Engleski jezik na višoj razini, s 
ocjenom  vrlo dobar        10 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz izbornog predmeta Fizika, s ocjenom odličan
                    50 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz izbornog predmeta Fizika, s ocjenom vrlo 
dobar          40 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz izbornog predmeta (koji nije Fizika), s 
ocjenom odličan        20 bodova 

� u sklopu državne mature, položen ispit iz izbornog predmeta (koji nije Fizika), s 
ocjenom vrlo dobar        10 bodova 

*Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100. 
 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- ostvareno pravo sudjelovanja na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematike 
– varijanta A, Fizike ili Informatike 
- osvojeno prvo ili drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u RH iz predmeta 
Matematike – varijanta B 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 17. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 350 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika   (viša razina)                                    do 200 bodova 
� Biologija ili Kemija ili Geografija ili Fizika*    do 300 bodova 

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio dva, tri ili četiri predmeta, bodovi se računaju najprije za onaj predmet iz 
kojega je kandidat ostvario najbolji uspjeh. 

� Biologija ili Kemija ili Geografija ili Fizika*    do 100 bodova 
*Dodatni predmet donosi bodove ako je položen na državnoj maturi.    
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� postignuti rezultati tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili 
smotri u RH iz predmeta Biologija ili Matematika ili Kemija ili Geografija ili Informatika ili 
Fizika: 
- osvojeno 1. mjesto      IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
- osvojeno 2. mjesto       50 bodova 
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- osvojeno 3. mjesto       40 bodova 
- sudjelovanje na natjecanju      30 bodova 

� sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz 
predmeta Biologija ili Ekologija ili Geografija ili Kemija ili Informatika ili Fizika ili 
Matematika (olimpijade, International Conference of Young Scientists, International 
Young Scientists Competition i sl.) 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET 
Pierottijeva 6, Zagreb 
www.rgn.hr 
 
Studijski programi 
1. Geološko inženjerstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Naftno rudarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
3. Rudarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika   (viša razina)                                    do 360 bodova 
� Fizika*         do 240 bodova 

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen na državnoj maturi, donosi bodove.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
 

� Za jedno od sljedećih postignuća: 
- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 
Matematike ili Fizike ili Astronomije 
- sudjelovanje na  međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematike ili Fizike ili 
Astronomije 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
STOMATOLOŠKI FAKULTET 
Gundulićeva 5, Zagreb 
www.sfzg.hr 
 
Studijski programi 
1. Stomatologija, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina 

 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
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b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik          do 100 bodova 
� Matematika                                                             do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                          do 50 bodova 
� Biologija ili Fizika ili Kemija*                   do 300 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario 
najbolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

� Test psihomotorike koji provodi Stomatološki fakultet - ELIMINATORNI UVJET ZA 
UPIS NA STUDIJ       do 100 bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća    nema bodova 
 
 

Sveučilište u Zagrebu 
ŠUMARSKI FAKULTET 
Svetošimunska 25, Zagreb 
www.hrast.sumfak.hr 
 
Studijski programi 
1. Drvna tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
2. Drvna tehnologija, stručni studij, trajanje 3 godine (Virovitica) 
3. Šumarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
4. Urbano šumarstvo, zaštita prirode i okoliša, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 

godine 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 350 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                 do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik       do 50 bodova 
� Matematika                                                             do 200 bodova 
� Biologija ili Kemija ili Fizika*      do 250 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario 
najbolji uspjeh.  
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti    nema bodova 

 
d) Dodatna učenička postignuća 

� - znanje trećega stranog jezika (znanje engleskoga, njemačkoga, francuskoga, 
španjolskoga, talijanskoga ili ruskoga jezika) 
- športaš prve i druge kategorije (potvrda HOO-a) 
- pristupnici koji su u prethodnom upisnom roku prešli razredbeni prag na Šumarskom 
fakultetu         

         do 100 bodova 
� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 

Matematike ili Fizike ili Kemije ili Biologije ili osvojeno mjesto na Državnome natjecanju 
srednjih strukovnih škola s područja šumarstva i obrade drva 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 350 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik                   do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik       do 50 bodova 
� Matematika                                                                   do 200 bodova 
� Biologija ili Kemija*       do 250 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

 
d) Dodatna učenička postignuća 

� - znanje trećega stranog jezika (engleskoga, njemačkoga, francuskoga, španjolskoga, 
talijanskoga ili ruskoga)   
- športaš prve i druge kategorije (potvrda HOO-a) 
- pristupnici koji su u prethodnom upisnom roku prešli prag na Šumarskom fakultetu 

         do 100 bodova 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta 
Matematike ili Fizike ili Kemije ili Biologije 
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na Državnome natjecanju srednjih strukovnih škola 
s područja šumarstva i obrade drva 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
 
 
 

Sveučilište u Zagrebu 
TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET 
Prilaz baruna Filipovića 28 a, Zagreb 
www.ttf.hr 
 
Studijski programi 
1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (moduli: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i 

menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i ekologija), preddiplomski sveučilišni 
studij, trajanje 3 godine 

2. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija (moduli: Tekstilna tehnologija i Odjevna 
tehnologija), stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)  

3. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (modul: Industrijski dizajn tekstila i odjeće), 
preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 

4. Tekstilni i modni dizajn, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine 
5. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija (modul: Dizajn obuće), stručni studij, trajanje 3 

godine (Varaždin) 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika                                                                   do 420 bodova 
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� Kemija ili Fizika*       do 180 bodova 
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat 
ostvario bolji uspjeh. 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti     nema bodova 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH s područja Tekstilne 
tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije 

IZRAVAN UPIS  (1 000 bodova) 
    
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 3. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 400 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Matematika                                                              do 420 bodova 
� Kemija ili Fizika*       do 180 bodova 

*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je jedan od predmeta položen, donosi bodove. Ako je 
kandidat položio oba predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je kandidat 
ostvario bolji uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

� provjera sposobnosti likovnog izražavanja - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA 
STUDIJ; zadovoljio/nije zadovoljio 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima u RH s područja Tekstilne 
tehnologije, Matematike, Fizike ili Kemije 

IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 4. i 5. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 200 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi     nema bodova 
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti 

� provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti - ELIMINATORNI UVJET ZA 
UPIS NA STUDIJ       do 800 bodova 

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća     nema bodova 
 
 
      
Sveučilište u Zagrebu 
UČITELJSKI FAKULTET 
Savska 77, Zagreb 
www.ufzg.hr 
 
Studijski programi 
1. Predškolski odgoj, stručni studij, trajanje 3 godine (Zagreb, Čakovec, Petrinja) 
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2. Učiteljski studij, integrirani preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5 godina (Zagreb, 
Čakovec, Petrinja) 

3. Učiteljski studij s engleskim jezikom, integrirani preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5 
godina (Zagreb) 

4. Učiteljski studij s njemačkim jezikom, integrirani preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5 
godina (Zagreb) 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. i 2. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)      do 300 bodova 
� Matematika                                                            do 200 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik                                             do 100 bodova 
 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   
� Test opće informiranosti      do 100 bodova 
� komunikativnost i motivacija - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ    

 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 

� - završena srednja glazbena ili baletna škola  
- osvojeno 4. - 6. mjesto na državnim natjecanjima iz predmeta Hrvatski jezik, Strani 

(engleski, njemački) jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija  
- znanje tri svjetska jezika koje se dokazuje svjedodžbom i/ili odgovarajućim 

diplomama 
- diploma njemačkog jezika Deutsches Sprachdiplom stečena u sklopu 

srednjoškolskog programa  
- procjena povjerenstva Učiteljskog fakulteta 
- vrhunski športaš/ica 1. kategorije prema kriterijima Hrvatskoga olimpijskog odbora 

do  50 bodova 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Hrvatski 
jezik, Strani (engleski, njemački) jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija 
- sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Strani (engleski, njemački) 
jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija. 

IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 
 

 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 3. i 4. sastavljaju se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 

 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 250 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik  (viša razina)      do 250 bodova 
� Matematika                                                                     do 100 bodova 
� - Engleski jezik (viša razina, studijski program 3.)  

- Njemački jezik (studijski program 4.)                             do 250 bodova 
 

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti   
� Test opće informiranosti      do 100 bodova 
� Komunikativnost i motivacija, ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
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d) Dodatna učenička postignuća 
� - završena srednja glazbena ili baletna škola  

- osvojeno 4. - 6. mjesto na državnim natjecanjima iz predmeta Hrvatski jezik, Strani 
(engleski, njemački) jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija  

- znanje tri svjetska jezika koje se dokazuje svjedodžbom i/ili odgovarajućim 
diplomama  

- diploma njemačkog jezika Deutsches Sprachdiplom stečena u sklopu 
srednjoškolskog programa  

- procjena povjerenstva Učiteljskog fakulteta  
- vrhunski športaš/ica 1. kategorije prema kriterijima Hrvatskoga olimpijskog odbora 

do  50 bodova 
� Za jedno od sljedećih postignuća: 

- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnim natjecanjima iz predmeta Hrvatski 
jezik, Strani (engleski, njemački) jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija 
- sudjelovanje na međunarodnim olimpijadama iz predmeta Strani (engleski, njemački) 
jezik, Matematika, Informatika, Povijest, Geografija. 

IZRAVAN UPIS (1 000 bodova) 
 
 
 
Sveučilište u Zagrebu 
VETERINARSKI FAKULTET 
Heinzelova 55, Zagreb 
www.vef.hr 
 
Studijski programi 
1. Veterinarska medicina,  integrirani preddiplomski i diplomski studij, trajanje 6 godina 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja se prema 
sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi                   do 370 bodova 
 
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi  

� Hrvatski jezik        do 150 bodova 
� Matematika                                                            do 50 bodova 
� Strani (ili klasični) jezik       do 100 bodova 
� Biologija ili Fizika ili Kemija*      do 300 bodova 

*Uvjet je za upis na studij položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio 
dva ili tri predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji 
uspjeh.  
 
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti      
� kandidat je tijekom srednjoškolskog obrazovanja morao tijekom dvije godine imati nastavu 

iz predmeta Biologije, Fizike i Kemije - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ 
 
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća 
� osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnome ili međunarodnom natjecanju iz 

predmeta Biologije ili Fizike ili Kemije ili strukovnih predmeta veterinarskih škola        
do  30 bodova 


