SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine br. 123/2003.) i
članka 55. Statuta Sveučilišta, sukladno odluci Senata o upisu u prvu godinu studija u akademskoj godini
2014./2015.,
raspisuje
NATJEČAJ

ZA UPIS STUDENATA U I. GODINU PREDDIPLOMSKOG, INTEGRIRANOG PREDDIPLOMSKOG I
DIPLOMSKOG TE STRUČNOG STUDIJA U AKADEMSKOJ GODINI 2014
2014./2015
./2015.
OPĆI DIO
PRIJAVE ZA UPIS I RAZREDBENI POSTUPAK
1. Razredbeni postupak za upis na visoka učilišta provodi se u srpanjskom i rujanskom razredbenom roku.
Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se u pravilu (za iznimke vidi posebni dio ovog
natječaja):
- za srpanjski razredbeni rok do uključivo 17 . srpnja 2014. u 11:59 sati (osim za studijske programe za koje
postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se u pravilu do 6. lipnja 2014. (za iznimke vidjeti
posebni dio natječaja svake sastavnice).
- za rujanski razredbeni rok do uključivo 21. rujna 2014. u 11:59 sati (osim za studijske programe za koje
postoje dodatne provjere. Prijave za dodatne provjere primaju se do 4. rujna 2014.)
Kandidati studijske programe prijavljuju putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka
učilišta (NISpVU
NISpVU)
NISpVU koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na
adresi www.postani-student.hr.
Prijave za rujanski
rujanski rok primat će se samo za one studijske programe na kojima će ostati slobodnih mjesta
nakon završenih upisa u srpanjskom razredbenom roku. Broj slobodnih mjesta za rujanski razredbeni
rok objavit će se na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih
pojedinih visokih učilišta, na
internetskim stranicama Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr
(www.unizg.hr)
www.unizg.hr) te na stranicama NISpVUNISpVU-a
www.postaniwww.postani- student.hr.
student.hr.
2. Osim prijave za upis i razredbeni postupak koji u NISpVU elektronički unose pristupnici, nadležne
ustanove navedene u točkama 3. do 5. ovog natječaja u taj sustav trebaju unijeti i sljedeće dokumente i posebne
podatke:
a) domovnicu (ako su hrvatski državljani);
b) strani državljani i studenti iz EU prilažu presliku putne isprave ovjerenu kod javnog bilježnika;
c) ocjene svih predmeta iz svih razreda srednje četverogodišnje škole. Pristupnici koji su srednju školu završili
u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih svjedodžbi, a izdaje ga Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Pristupnicima iz država članica Europske unije priznaju se bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko
vrednovanom završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi, osim za studijske programe gdje je
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posebno napomenuto da se vrjednuje isključivo Hrvatski jezik položen na državnoj maturi RH (studij
Veterinarska medicina Veterinarskog fakulteta i studiji Logopedija i Socijalna pedagogija Edukacijskorehabilitacijskog fakulteta).
Pristupnici iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom
završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijske programe sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu koje su to izričito navele (Arhitektonski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Medicinski fakultet i Stomatološki fakultet), trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu
pri Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a koji će se održati 5. srpnja 2014.
d) rezultate položenih ispita na državnoj maturi, odnosno ekvivalentnih ispita koje putem Nacionalnog centra
za vanjsko vrednovanje polažu pristupnici koji su srednju školu završili prije 2010. godine ili izvan Republike
Hrvatske, a radi rangiranja za upis na studijski program Sveučilišta u Zagrebu (prema uvjetima u posebnom
dijelu natječaja); Za pristupnike koji su srednju školu završili u zemlji u kojoj se završni ispit (matura) provodi
kao oblik vanjskog (državnog) vrednovanja, priznat će se rezultati položenih ispita iz predmeta koji odgovaraju
onima u sustavu državne mature u Republici Hrvatskoj.
e) rezultate dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti za pojedine studijske programe
Sveučilišta u Zagrebu (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja);
f) rezultate natjecanja i drugih dodatnih učeničkih postignuća (prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja).
3. Za pristupnike koji završavaju srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj u šk. god. 2013
2013./2014
./2014.
dokumente i podatke iz točke 2 (a)-(d) u sustav NISpVU unosi Središnji prijavni ured Agencije za znanost i
visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta RH i Nacionalnim centrom za
vanjsko vrednovanje obrazovanja. Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje u Republici Hrvatskoj
prije 2010. godine, kao i oni koji su srednjoškolsko obrazovanje završili u inozemstvu dužni su Nacionalnom
centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (ako prijavljuju polaganje ispita državne mature) ili Središnjem
prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje (ako prijavljuju samo studijske programe) predati
traženu dokumentaciju radi upisa podataka u sustav NISpVU. SPU-u šalju dokumentaciju najkasnije
do 2. srpnja
srpnj a 2014. u ljetnom roku i do 10. rujna 2014. u jesenskom roku.
roku. Svi pristupnici dužni su provjeriti
ispravnost svojih dokumenata i podataka iz točke 2. (a)-(d) unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti
njihovo ispravljanje. Za eventualno utvrđenu netočnost dokumenata ili podataka u NISpVU nakon provedenog
razredbenog postupka, a prilikom upisa na visoko učilište, moralnu i materijalnu odgovornost snosi sam
pristupnik, kao i za eventualno krivotvorenje dokumenata kojima se želio kvalificirati za upis na studij.
4. Dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za upis na pojedine studijske programe Sveučilišta
u Zagrebu provode visoka učilišta u njegovu sastavu (fakulteti i umjetničke akademije) prema uvjetima u
posebnom dijelu natječaja i unose rezultate u NISpVU za sve pristupnike. Provjere će se obaviti u pravilu ( za
iznimke vidi posebni dio ovog natječaja) od 10
10 . lipnja do 7 . srpnja 2014
2014. prema rasporedu koji će se objaviti
na oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama
Sveučilišta u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranici www.postani-student.hr. Za točnost podataka o
rezultatima provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, koji će se za sve pristupnike unijeti u NISpVU do
7 . srpnja 2014
2014., odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa
podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave rezultata, tj. do
9. srpnja 2014
2014., a visoko učilište unijet će konačne ispravke do uključivo 11.
11. srpnja 2014
2014. Žalbe se podnose
isključivo elektronički, izravno visokim učilištima. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo
elektronički.
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Provjere u rujanskom roku obavit će se u pravilu od 8. - 12. rujna 2014
2014. prema rasporedu koji će se objaviti na
oglasnim pločama i internetskim stranicama pojedinih visokih učilišta, na internetskim stranicama Sveučilišta
u Zagrebu (www.unizg.hr) te na stranici www.postani-student.hr. Za točnost podataka o rezultatima provjere
posebnih znanja, vještina i sposobnosti, koji će se za sve pristupnike unijeti u NISpVU do 15. rujna 2014
2014.
odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka pristupnici
mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave rezultata, tj. do 17 . rujna 2014
2014., a visoko
učilište konačne će ispravke unijeti do 18.
18. rujna 2013
2013. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno
visokim učilištima. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.
5. Rezultate državnih i nekih međunarodnih natjecanja, koji se vrednuju za upis na pojedine studijske
programe Sveučilišta u Zagrebu prema uvjetima u posebnom dijelu natječaja, unosi u NISpVU Središnji
prijavni ured Agencije za znanost i visoko obrazovanje u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
sporta RH.
Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u sustav unose visoka učilišta, kojima je potrebno dostaviti
odgovarajuće dokaze. Dokumentaciju koja služi za bodovanje dodatnih postignuća (f) pristupnici moraju
dostaviti do 26. lipnja 2014
2014. u srpanjskom roku. Istu dokumentaciju pristupnici moraju dostaviti
do 3. rujna 2014
2014. za rujanski rok.
Provjera znanja trećeg stranog
stranog jezika (engleski, njemački, francuski, španjolski, ruski, talijanski,

švedski, japanski, mađarski, turski, portugalski, latinski, starogrčki, grčki, hindski, kineski, bugarski,
makedonski, slovenski, ukrajinski, češki, poljski, slovački, arapski i hebrejski jezik) za razredbeni
postupak na visokim učilištima koja to posebno vrednuju provodi se isključivo na Filozofskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.
Zagrebu Informacije o tome pod kojim se uvjetima treći strani jezik vrednuje u razredbenom
postupku na pojedinim visokim učilištima nalaze se u posebnom dijelu ovog natječaja.
Prijave za provjeru znanja trećeg stranog jezika predaju se Studentskoj službi Filozofskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu (Ul. Ivana Lučića 3) od 9. lipnja do 14. lipnja 2014.
Ispiti znanja trećeg stranog jezika će se održati od 16. lipnja do 18. lipnja 2014.
Preduvjeti za prijavu ispita, raspored ispita po danima i točni termini bit će objavljeni na internetskoj stranici
Filozofskog fakulteta www.ffzg.unizg.hr .
Za točnost podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća, koji će se za sve pristupnike unijeti u
NISpVU do 30.
30 . lipnja 2014
014. odgovara visoko učilište koje je obavilo provjeru. Eventualne žalbe zbog
netočnosti unosa podataka pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu u roku od 48 sati nakon objave
rezultata, tj. do 2. srpnja 2014
2014., a visoko učilište konačne će ispravke unijeti do uključivo
4. srpnja 2014
2014. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokom učilištu. Visoka će se učilišta o
žalbama očitovati također isključivo elektronički.
Rezultate ostalih dodatnih učeničkih postignuća u rujanskom roku u sustav unose visoka učilišta, kojima je
potrebno dostaviti odgovarajuće dokaze. Za točnost podataka o rezultatima dodatnih učeničkih postignuća,
unesenih u NISpVU za sve pristupnike na pojedini studijski program, odgovara visoko učilište. Visoko učilište
unijet će ove podatke u NISpVU do 8. rujna 2014
2014. Eventualne žalbe zbog netočnosti unosa podataka
pristupnici mogu podnijeti visokom učilištu do zaključno 10 . rujna 2014
2014., a visoko učilište konačne će
ispravke unijeti do zaključno 12. rujna 2014
2014. Žalbe se podnose isključivo elektronički, izravno visokom
učilištu. Visoka će se učilišta o žalbama očitovati također isključivo elektronički.
6. Svi pristupnici za upis na pojedini studijski program rangiraju se prema ostvarenim bodovima na temelju
kriterija navedenih u posebnom dijelu natječaja. Pravo na upis stječu pristupnici prema ostvarenim bodovima
(iznad praga, ako je propisan za pojedini studijski program) prema redoslijedu na rang-listi do popunjavanja
upisne kvote, koji putem sustava NISpVU do određenog datuma potvrde listu prioriteta studijskih programa.
Upisi će se provoditi na visokim učilištima u pravilu od 17 . srpnja 2014
2014. - nadalje prema obavijestima na
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oglasnim pločama i internetskim stranicama visokih učilišta. Upis na visoka učilišta u rujanskom roku provodit
će se u pravilu od 21
21. rujna 2014
2014. - nadalje.
nadalje .
7. Pod uvjetom da prijeđu razredbeni prag i zadovolje na eventualnoj provjeri posebnih sposobnosti, upisat će
se:
-

branitelji i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida
Domovinskog rata prve skupine
kandidati sa 60 % i više tjelesnog oštećenja.

Ako visoko učilište ne odredi drukčije, pod prijeđenim razredbenim pragom smatrat će se položeni svi ispiti
koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezne za upis.
Potvrde kojima dokazuju pripadnost jednoj od navedenih kategorija pristupnici su dužni dostaviti Središnjemu
prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje do 26. lipnja 2014
20 14.
14. za srpanjski rok, a do 10.
10 . rujna
2014. za jesenski rok.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH snosit će tijekom studiranja troškove participacije onih
pristupnika iz tih kategorija koji su prema rezultatima razredbenog postupka upisani, ali nisu oslobođeni
participacije.
Pristupnici iz navedenih kategorija koji su na razredbenom postupku prešli razredbeni prag, ali nisu rangirani
unutar odobrene kvote, upisat će se izvan kvote. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH snosit će
troškove studija tako upisanih kandidata u realnom iznosu.
8. Sve sastavnice Sveučilišta u Zagrebu koje organiziraju dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti za
pojedine studijske programe osigurat će individualizirano prilagođen način provjera za sve pristupnike s
invaliditetom kod kojih postoji takva potreba (uključujući pristupnike s oštećenjem vida i sluha, tjelesnim
invaliditetom te kroničnim bolestima, psihičkim poremećajima i specifičnim teškoćama učenja). Pristupnici su
dužni sastavnici dostaviti odgovarajuću potvrdu prilikom prijave za dodatne provjere znanja, vještina i
sposobnosti (rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o stupnju tjelesnog oštećenja, rješenje o
individualiziranom pristupu tijekom srednjoškolskog obrazovanja ili potvrdu nadležnog liječnika školske
medicine).
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POSEBNI DIO
KRITERIJI ZA SASTAVLJANJE RANGRANG- LISTA PRI UPISU NA STUDIJSKE PROGRAME
SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
Objašnjenja upisnih kriterija
Rang-lista za upis na studij sastavlja se prema bodovima koje ostvare prijavljeni pristupnici. Bodovi se
mogu ostvariti iz sljedećih četiriju kategorija:
a)
b)
c)
d)

na temelju uspjeha u srednjoj školi
na temelju položenih ispita na državnoj maturi
na temelju dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti
na temelju dodatnih učeničkih postignuća.

U daljnjem tekstu natječaja navedeni su svi studijski programi na Sveučilištu u Zagrebu i za svaki od njih
utvrđen je maksimalan broj bodova koji se može ostvariti na temelju pojedinih elemenata u kategorijama (a)(d). Ukupan broj bodova ograničen je na 1 000 kod svih studijskih programa.
Broj bodova koje kandidat ostvaruje u pojedinom elementu računa se po općem pravilu:

a) Uspjeh u srednjoj školi
Broj bodova koji kandidat može ostvariti na temelju svoga 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 množi se s „Najvećim mogućim brojem bodova “ koji se za uspjeh iz srednje škole može dobiti pri
upisu na pojedini studijski program prema popisu u ovome natječaju.
b) Ispiti na državnoj maturi
U ovisnosti o vrsti studija utvrđeni su relevantni predmeti za bodovanje pri sastavljanju 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
broj bodova “ koji se može
dobiti za pojedini predmet pri upisu na određeni studijski program naveden je u popisu koji se nalazi u
daljnjem tekstu natječaja.
Kada uz neki predmet piše u zagradi „viša razina“, znači da je uvjet za upis na studij taj da dotični predmet
bude položen na višoj razini. Učenik koji nije položio taj predmet na višoj razini nema pravo upisa na taj
studijski program, bez obzira na druge eventualno ostvarene uspjehe. „Najveći mogući rezultat“ u tome je
slučaju 100.
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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
mogući rezultat“ u tome je slučaju 160. „Najveći mogući
broj bodova “ može se postići samo uz 100% riješenosti testa na višoj razini predmeta.
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.
Ako je uz predmet naznačena zvjezdica (*), u retku ispod navodi se važna napomena. Ponekad je riječ o tome
kako dotični predmet nije uvjet za upis na studij. To znači da učenik koji nije položio taj 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 pomno proučiti
sadržaj napomene koja slijedi u retku ispod. Uvijek je izričito navedeno što je minimalan uvjet za upis na studij
te kako se može steći više bodova s više položenih predmeta.
c) Dodatne provjere posebnih sposobnosti
Za pojedine studijske programe predviđeno je provjeravanje posebnih znanja, vještina i sposobnosti
potrebnih za uspješno studiranje. U tekstu ovoga natječaja 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. Pristupnici koji ne prođu zadani prag nemaju pravo upisa na
dotični studijski program, bez obzira na broj bodova koji eventualno ostvaruju na temelju uspjeha u srednjoj
školi i na državnoj maturi.
d) Dodatna postignuća učenika
Pri upisu na mnoge studijske programe na Sveučilištu u Zagrebu vrednuju se i neka dodatna učenička
postignuća, kako je navedeno u tekstu ovoga natječaja. Ta postignuća nisu uvjet za upis na studijski program.
Pristupnici koji ih ostvaruju stječu bodove do iznosa koji je naveden u ovome dokumentu. Za neka iznimna
postignuća zajamčen je izravan upis (1 000 bodova) na pojedine studijske programe.
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PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI
Sveučilište u Zagrebu
PRIRODOSLOVNO
SLOVNOPRIRODO
SLOVNO- 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. Znanosti o okolišu, 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 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
do 200 bodova
Biologija
do 300 bodova
Hrvatski jezik (viša razina)
do 30 bodova
Strani jezik (viša razina)
do 20 bodova
Kemija ili Fizika*
do 100 bodova
*Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj maturi. Ako je kandidat
položio ispit iz 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
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sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3++

30 bodova

sudjelovanje u GLOBE natjecanju
10 bodova
završena druga srednja škola
20 bodova
položen treći strani jezik
20 bodova
istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici
20 bodova
sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili smotri u RH iz predmeta
Biologija ili Kemija ili Matematika ili Informatika ili Fizika
30 bodova
osvojeno jedno od prva tri mjesta tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili smotri
u RH iz predmeta Biologija ili Kemija ili Matematika ili Informatika ili Fizika*
sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz predmeta Biologija
ili Ekologija ili Matematika ili Kemija ili Informatika ili Fizika (olimpijade, npr. International Junior Science
Olympiad, International Conference of Young Scientists, International Young Scientists Competition i sl.)*
izbor u ekipu za međunarodna natjecanja iz prethodne točke u godini kad se upisuje na sveučilišni studij
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
Na temelju
temelju dodatnih učenikovih postignuća moguće je ostvariti najviše 50 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 redom kako slijedi: Kemija, Matematika, Informatika, Fizika (dok se ne
popuni predviđena kvota).

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 3. 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 200 bodova
Biologija ili Kemija*
do 300 bodova za oba predmeta
Hrvatski jezik (viša razina)
do 30 bodova
Strani jezik (viša razina)
do 20 bodova
Fizika**
do 100 bodova
*Pristupnik je dužan položiti ispit iz jednog od navedenih predmeta (Biologiju ili Kemiju) na državnoj maturi, a
može polagati i oba. Polaganjem ispita iz jednog predmeta stječe se najviše 200 bodova. U slučaju polaganja
ispita iz oba predmeta, stječe se najviše 200 bodova za predmet iz kojeg je postignut bolji rezultat i najviše 100
bodova za drugi predmet.
**Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj maturi.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
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sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3++
30 bodova
sudjelovanje u GLOBE natjecanju
10 bodova
završena druga srednja škola
20 bodova
položen treći strani jezik
20 bodova
istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici
20 bodova
sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili smotri u RH iz predmeta
Biologija ili Kemija ili Matematika ili Informatika ili Fizika
30 bodova
osvojeno jedno od prva tri mjesta tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili smotri
u RH iz predmeta Biologija ili Kemija ili Matematika ili Informatika ili Fizika*
sudjelovanje na međunarodnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja iz predmeta Biologija
ili Ekologija ili Matematika ili Kemija ili Informatika ili Fizika (olimpijade, npr. International Junior Science
Olympiad, International Conference of Young Scientists , International Young Scientists Competition i sl.)*
izbor u ekipu za međunarodna natjecanja iz prethodne točke u godini kad se upisuje sveučilišni studij.
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
Na temelju dodatnih
dodatnih učenikovih postignuća moguće je ostvariti najviše 50 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 ili Kemije, a potom iz ostalih predmeta redom kako slijedi: 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)
Fizika

do 350 bodova
do 300 bodova

Prag je ostvarena ocjena dobar (3) na
na ispitu iz Matematike – viša razina (A) i ocjena dobar (3) na ispitu iz
Fizike.
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
- izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Fizika ili Matematika u godini kad se upisuje
sveučilišni studij.
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 (viša razina)
Fizika ili Kemija*

do 350 bodova
do 200 bodova

*Uvjet je za upis na studij položen ispit iz Fizike na državnoj maturi. Ako je kandidat položio ispite iz 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 ispit iz njega položen na državnoj maturi.
Prag je ostvarena ocjena dobar (3) na ispitu iz Matematike – viša (A) razina i ocjena dobar (3) iz Fizike.
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
- izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Fizika ili Kemija ili Matematika u godini kad se
upisuje na sveučilišni studij
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 (viša razina)
do 50 bodova
Matematika (viša razina)
do 150 bodova
Strani 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 ispit iz njega položen na državnoj maturi, donosi bodove.
**Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od predmeta položen na državnoj maturi, donosi
bodove. Ako je kandidat položio ispit iz dva ili tri predmeta, bodovi se računaju za onaj predmet iz kojega je
kandidat ostvario najbolji uspjeh.
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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
za svaku godinu 70 bodova
- osvojeno 4 mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 100 bodova
- osvojeno 5. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 90 bodova
- osvojeno 6. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 80 bodova
- sudjelovanje na natjecanju iz predmeta Biologija ili Fizika ili Kemija
20 bodova
- osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju u RH iz predmeta Geografija
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geografija tijekom sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja
IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
postignuti rezultati na županijskim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja:
- osvojeno prvo mjesto na županijskom natjecanju iz predmeta Geografija (i potvrđeno odlukom
Državnoga povjerenstva za natjecanje iz Geografije)
za svaku godinu 20 bodova
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 (viša razina)
do 50 bodova
Matematika (viša razina)
do 100 bodova
Strani jezik (viša razina)
do 50 bodova
Geografija ili Povijest*
do 300 bodova
*Uvjet je za upis na studij položen ispit iz bar jednog od navedenih predmeta na državnoj maturi. Ako je
kandidat položio ispit iz 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 ispit iz njega položen na državnoj
maturi.
Biologija ili Kemija ili Fizika*
do 50 bodova
*Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od navedenih predmeta položen na državnoj maturi,
donosi bodove. Ako je kandidat položio ispit iz 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
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d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Postignuti rezultati na državnim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja:
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geografija ili Povijest (kategorija pisana provjera
znanja)
za svaku godinu 70 bodova
- osvojeno 4. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 100 bodova
- osvojeno 5. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 90 bodova
- osvojeno 6. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 80 bodova
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Biologija ili Fizika ili Kemija
20 bodova
- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Geografija ili
Povijest (kategorija pisana provjera znanja)
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geografija tijekom sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja
IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
postignuti rezultati na županijskim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja:
- osvojeno prvo mjesto na županijskom natjecanju iz predmeta Geografija (i potvrđeno odlukom
Državnoga povjerenstva za natjecanje iz Geografije)
za svaku godinu 20 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 ispit iz jednog od predmeta položen na državnoj maturi, donosi bodove.
Ako je kandidat položio ispit iz 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
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
Strani jezik (viša razina)
do 50 bodova
Kemija
do 300 bodova
Biologija*
do 50 bodova
Fizika*
do 100 bodova
*Dodatni predmet nije uvjet, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj maturi.
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ iznosi postignutih 120 bodova na temelju
temelju položenog ispita na državnoj
maturi iz predmeta Kemija.
Kemija . Ovaj uvjet ne odnosi se na pristupnike koji nisu obavezni polagati državnu
maturu.
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 treći strani jezik
20 bodova
- istaknuti sportaši
20 bodova
- sudjelovanje na GPCh-u
20 bodova
*Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 50.
Za jedno od sljedećih postignuća (uz zadovoljen prag za upis na studij):
- 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*
- izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Kemija u godini kad se upisuje na sveučilišni
studij.
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 14. - 15. sastavljaju se prema sljedećem
sustavu bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova
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b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)

do 600 bodova

Prag je ostvareni 6666- ti centil na ispitu iz Matematike – viša (A) razina.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
osvojeno četvrto ili niže mjesto na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika – varijanta B
25 bodova
sudjelovanje na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatike – osnove informatike ili razvoj
softvera
20 bodova
sudjelovanje na državnoj srednjoškolskoj smotri ili prezentaciji radova iz predmeta Matematike, Fizike
ili Informatike, te festivalu matematike
20 bodova
sudjelovanje na županijskome srednjoškolskom natjecanju u RH iz predmeta Matematike, Fizike ili
Informatike
20 bodova**
sudjelovanje na državnom srednjoškolskom natjecanju u RH 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
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccalaureate (higher level) s
ocjenom 4
20 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccalaureate (higher level) s
ocjenom 5
40 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccalaureate (higher level) s
ocjenom 6
50 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations AS
level ocjena A
20 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A level
s ocjenom C
10 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A level
s ocjenom B
40 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A
level s ocjenom A
50 bodova
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*Bodovi postignuća se zbrajaju, a ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100. Svako sudjelovanje
na natjecanju se posebno boduje, dok se sva sudjelovanja na smotrama boduju sa ukupno 20 bodova.
**Ako se pristupniku boduje državno srednjoškolsko natjecanje za određenu godinu, za istu se godinu ne
boduje županijsko.
Za jedno od sljedećih postignuća:
- ostvareno pravo sudjelovanja na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematike – varijanta A,
Fizike ili Informatike-primjena algoritama
- osvojeno prvo ili drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika –
varijanta B
- učenici koji su položili International Baccalaureate (higher level) sa 34 boda (ili više) i ocjenom 6 (ili
više) iz predmeta Matematika
- učenici koji su položili u okviru University of Cambridge International Examinations A level barem
jedan predmet s liste (Mathematics, Further mathematics, Physics) s ocjenom A (ili više) i barem jedan
predmet s liste (Mathematics (AS level), Further mathematics (AS level), Physics (AS level)) s ocjenom A
(ili više)
- izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Matematika u godini kad se upisuje sveučilišni
studij.
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Izravan upis vrijedi 5 godina od završetka srednje škole, a u suprotnom vrijedi 25 bodova.
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski
studijsk i program 16
16. 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)
Prag je ostvareni 6666- ti centil na ispitu iz Matematike – viša (A) razina.
razina.

do 600 bodova

Fizika
Prag je ostvarena ocjena dobar (3) na ispitu iz Fizike.

0 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
osvojeno četvrto ili niže mjesto na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika – varijanta B
25 bodova
sudjelovanje na državnom natjecanju u RH iz predmeta Informatike – osnove informatike ili razvoj
softvera
20 bodova
sudjelovanje na državnoj srednjoškolskoj smotri ili prezentaciji radova iz predmeta Matematike, Fizike
ili Informatike, te festivalu matematike
20 bodova
sudjelovanje na županijskome srednjoškolskom natjecanju u RH iz predmeta Matematike, Fizike ili
Informatike
20 bodova**
sudjelovanje na državnom srednjoškolskom natjecanju u RH 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
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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
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccalaureate (higher level) s
ocjenom 4
20 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccalaureate (higher level) s
ocjenom 5
40 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na International Baccallaureate (higher level)l s
ocjenom 6
50 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations AS
level ocjena A
20 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A level
s ocjenom C
10 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A level
s ocjenom B
40 bodova
položen predmet Matematika ili Fizika na University of Cambridge International Examinations A
level s ocjenom A
50 bodova
*Bodovi postignuća se zbrajaju, a ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100. Svako sudjelovanje
na natjecanju se posebno boduje, dok se sva sudjelovanja na smotrama boduju sa ukupno 20 bodova.
**Ako se pristupniku boduje državno srednjoškolsko natjecanje za određenu godinu, za istu se godinu ne
boduje županijsko.
Za jedno od sljedećih postignuća:
- ostvareno pravo sudjelovanja na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematike – varijanta A,
Fizike ili Informatike-primjena algoritama
- osvojeno prvo ili drugo ili treće mjesto na državnom natjecanju u RH iz predmeta Matematika –
varijanta B
- učenici koji su položili International Baccalaureate (higher level) sa 34 boda (ili više) i ocjenom 6 (ili
više) iz predmeta Matematika
- učenici koji su položili u okviru University of Cambridge International Examinations A level barem
jedan predmet s liste (Mathematics, Further mathematics, Physics) s ocjenom A (ili više) i barem jedan
predmet s liste (Mathematics (AS level), Further mathematics (AS level), Physics (AS level)) s ocjenom
A (ili više)
- izbor u ekipu za međunarodnu olimpijadu iz predmeta Matematika u godini kad se upisuje sveučilišni
studij.
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Izravan upis vrijedi 5 godina od završetka srednje škole, a u suprotnom vrijedi 25 bodova.
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Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 17. 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)
Biologija ili Kemija ili Geografija ili Fizika*
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani jezik (viša razina)

do 200 bodova
do 400 bodova
do 30 bodova
do 20 bodova

*Pristupnik je dužan položiti ispit iz jednog od navedenih predmeta na državnoj maturi, a može polagati i više
njih. Polaganjem ispita iz jednog predmeta na državnoj maturi stječe se najviše 300 bodova. U slučaju polaganja
ispita iz više predmeta, stječe se najviše 300 bodova za predmet iz kojeg je postignut najbolji rezultat i najviše
100 bodova za predmet iz kojeg je postignut drugi rezultat (ukupno do 400 bodova za dva predmeta).
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
sudjelovanje u Međunarodnoj ljetnoj školi S3+++
30 bodova
sudjelovanje u GLOBE natjecanju
10 bodova
završena druga srednja škola
20 bodova
položen treći strani jezik
20 bodova
istaknuti sportaši i vrhunski umjetnici
20 bodova
sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili smotri u RH iz predmeta
Biologija ili Kemija ili Matematika ili Geografija ili Informatika ili Fizika
30 bodova
osvojeno jedno od prva tri mjesta tijekom srednjoškolskog obrazovanja na državnom natjecanju ili
smotri u RH iz predmeta Biologija ili Kemija ili Matematika ili Geografija ili Informatika ili Fizika*
sudjelovanje tijekom srednjoškolskog obrazovanja na međunarodnim natjecanjima iz predmeta
Biologija ili Ekologija ili Geografija ili Kemija ili Informatika ili Fizika ili Matematika (olimpijade, npr.

International Junior Science Olympiad, International Conference of Young Scientists , International
Young Scientists Competition, Međunarodna geografska olimpijada i sl.)*
izbor u ekipu za međunarodna natjecanja iz prethodne točke kad se upisuje na sveučilišni studij.
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
* Na temelju dodatnih učenikovih postignuća moguće je ostvariti najviše 50 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 redom kako slijedi: Kemija, Geografija, Matematika, Informatika, Fizika
(dok se ne popuni predviđena kvota).
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PODRUČJE TEHNIČKIH
TEHNIČK IH ZNANOSTI
Sveučilište u Zagrebu
ARHITEKTONSKI FAKULTET
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb
www.arhitekt.hr
Studijski programi
progra mi
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 (viša razina)
Matematika (viša razina)
Strani jezik (viša razina)
Likovna umjetnost

do 50 bodova
do 100 bodova
do 25 bodova
do 25 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
Test provjere likovnih i grafičkih sposobnosti*
Test sposobnosti percepcije prostora*
Test provjere opće kulture

do 200 bodova
do 300 bodova
do 200 bodova

* ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ. Minimalan broj postignutih bodova na sva tri testa (bez
vrednovanja uspjeha srednjoškolskog obrazovanja i rezultata na ispitima državne mature) iznosi 300
(kumulativno).
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Prijave
Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti se predaju ili šalju poštom od 02. lipnja do 17.
lipnja 2014. godine na tiskanici dostupnoj na web stranici Arhitektonskog fakulteta.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere ZVS u iznosu od 450 kuna, a koji
se uplaćuje na žiro-račun Arhitektonskog fakulteta: IBAN: 5623600001101225521, s naznakom „za dodatnu
provjeru“.
Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se 27. lipnja 2014.
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 (viša razina)

do 50 bodova
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Matematika
Strani jezik (viša razina)
Likovna umjetnost
c)

do 50 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova

Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
1. Prezentacijska mapa
ne vrednuje se
Stručno povjerenstvo odabire kandidate koji mogu pristupiti 2. krugu selekcije
2. Provjere vizualnog izražavanja i promišljanja i intervju
do 650 bodova

1. zadatak - provjera potencijala kreativnog promišljanja u 2D području
(vizualne komunikacije)
do 150 bodova
2. zadatak - provjera potencijala kreativnog promišljanja u 3D području
(predmetno okruženje)
do 150 bodova
Intervju
do 350 bodova
Provjera vizualnog izražavanja i promišljanja i Intevjua vrednuje se s maksimalno 650 bodova, a ukupan prag
za upis iznosi najmanje 260 bodova.
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Prijave za dodatnu provjeru vještina, znanja i sposobnosti se predaju od 02. do 13. lipnja 2014. godine
poštom na posebnoj tiskanici dostupnoj na web stranici www. studijdizajna.com
Mape se predaju 26. lipnja 2014. u Frankopanskoj 12.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere ZVS u iznosu od 450 kuna, a koji
se uplaćuje na žiro-račun Studija dizajna Arhitektonskog fakulteta: IBAN: 3823600001400128241, s naznakom
„za dodatnu provjeru“.
Provjera
Provj era posebnih sposobnosti - testovi (c) provodit će se 30. lipnja 2014. na Arhitektonskom fakultetu
u Kačićevoj 26.
Intervju će se održati 01. i 02. srpnja 2014. u Frankopanskoj 12.
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Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA
Unska 3, Zagreb
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;
bodova
prosjek ocjena svakog od četiri razreda srednje škole najviše 80 bodova,
bodova
prosjek ocjena obveznih predmeta državne mature najviše 80 bodova (ocjene na osnovnoj i višoj
razini ovdje se boduju jednako).
Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom formulom:
Broj bodova = Ostvareni rezultat/Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova
Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti:
3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.
Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovu rezultata obveznih predmeta državne mature računa se na način
da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika, te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s 80.
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
do 360 bodova
Fizika
do 240 bodova
Za bodovanje ova dva ispita uzima se postotak riješenosti testa. Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60%
ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

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 državnim natjecanju u RH iz predmeta Matematika, Fizika
ili Informatika (kategorija Algoritmi --> C/C++/Pascal), tijekom trećeg ili četvrtog razreda srednje
škole
sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika
IZRAVAN UPIS
Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.
Pravo izravnog upisa na FER ne utječe na ostvarivanje dodatnih prava studenta. Takva dodatna prava studenta
prve godine studija (npr. državna stipendija) mogu biti vezana uz njegov rang na razredbenom postupku, koji
se određuje na osnovu stvarnog broja stečenih bodova u razredbenom postupku neovisno o statusu izravnog
upisa.
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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:
- prva tri mjesta na državnim i međunarodnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili Kemija ili
Fizika ili Biologija
- prva tri mjesta na državnim natjecanjima iz obrazovnog podsektora kemijska tehnologija, discipline
Kemijski tehničar (Grand Prix Chimique) i Ekološki tehničar
- određen broj pristupnika iz srednjih škola koje odlukom Fakultetskog vijeća steknu pravo predlaganja
svojih najboljih učenika za izravan upis
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)

Napomena: učenici koji ostvaruju pravo izravnog upisa moraju imati položenu ili priznatu državnu maturu.
Dodatna prava studenta prve godine studija (npr. državna stipendija) određuju se na osnovu stvarnog broja
stečenih bodova u razredbenom postupku neovisno o statusu izravnog upisa.
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Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI
Vukelićeva 4, Zagreb
www.fpz.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.

Aeronautika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Inteligentni transportni sustavi i logistika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Promet, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski
studijski program naveden pod 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 (viša razina)
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
usmeni ispit iz Engleskog jezika
*Provjera posebnih sposobnosti je ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS
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)

Svjedodžbu o zdravstvenoj sposobnosti potrebno je priložiti najkasnije do 4. srpnja 2014.
Usmena provjera znanja iz Engleskog jezika u srpanjskom roku obavit će se od 10. lipnja do 4. srpnja 2014.
prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici i oglasnoj ploči Fakulteta.
Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti (Engleski jezik) predaju se do 6. lipnja 2014.
godine na obrascu ''Prijava za test sposobnosti'' dostupnom na web stranici Fakulteta www.fpz.unizg.hr. Prijave
se mogu poslati:
o elektroničkom poštom na adresu referada@fpz.hr
o faksom na broj 01/2380-252
o klasičnom poštom,

ili se mogu osobno donijeti u studentsku službu Fakulteta (Vukelićeva 4).
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere ZVS u iznosu od 150,00 kuna, a
koji se uplaćuje na IBAN račun Fakulteta: HR6823600001101425998, s naznakom "za dodatnu provjeru".
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe
programe navedene pod 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)
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Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE
Ivana Lučića 5, Zagreb
www.fsb.unizg.hr

Studijski
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 ASO-a/MZOS-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
− jedno upisno mjesto za najuspješnijeg između predloženih pristupnika-učenika iz srednjoškolskih
inovatorskih udruga ili klubova
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
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Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Građevinski fakultet, Fakultet
Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije, Fakultet strojarstva i brodogradnje i RudarskoRudarsko-geološkogeološko- naftni fakultet
SVEUČILIŠNI STUDIJ INŽENJERSTVA
INŽENJERSTVA NA ENGLESKOM
ENGLESKOM JEZIKU
Ivana Lučića 5 Zagreb
http://engineering.unizg.hr/
http://engineering.unizg.hr/

Studijski program
Sveučilišni studij inženjerstva na engleskom jeziku, preddiplomski studij, trajanje 3 godine.
Sveučilišni studij inženjerstva na engleskom jeziku izvodi se po posebnom programu suradnjom 5 tehničkih
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kvota je 30 studenata i svi studenti plaćaju trošak studija u iznosu 5.900,00
EUR godišnje (u kunskoj protuvrijednosti) uz plaćanje odjednom, odnosno 6.200,00 EUR (2 x 3.100,00 EUR)
uz plaćanje u dvije rate, prije početka svakog semestra.
Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položili završni ispit.

I. RangRang-lista prijavljenih kandidata, državljana Republike Hrvatske koji su završili srednju školu u
Hrvatskoj, sastavlja se prema sljedećem sustavu
susta vu bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova;
prosjek ocjena svakog od četiri razreda srednje škole donosi najviše 80 bodova;
prosjek ocjena obveznih predmeta državne mature donosi najviše 80 bodova (ocjene na
osnovnoj i višoj razini ovdje se boduju jednako).
Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom
formulom:
Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova
Primjerice, ako je pristupnik u 1. razredu ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti:
3,70 / 5,0 x 80 = 59,20 bodova.
Broj bodova koji pristupnik dobiva na osnovi rezultata obveznih predmeta državne mature računa se na
način da se zbroje ocjene iz hrvatskog, matematike i stranog jezika te se ova suma podijeli s 15 i pomnoži s
80.

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
do 360 bodova
Fizika * ili Kemija *
do 240 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.
Za bodovanje ovih ispita uzima se postotak riješenosti testa. Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60
% ispita iz Fizike, dobit će za to 60 / 100 x 240 = 144 boda.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
•
•

Provjera motivacije kandidata – razgovor s kandidatom **
Potvrda o znanju engleskog jezika (jedan od priznatih međunarodnih testova, sukladno obrascu za
prijavu: http://eng.unizg.hr/engineering/admission/on-line_application) **
** OVO SU ELIMINACIJSKI UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ.
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d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Za jedno od sljedećih postignuća:
osvojena jedna od prve tri nagrade na državnim natjecanju u RH iz predmeta Matematika, Fizika,
Kemija ili Informatika (kategorija Algoritmi --> C/C++/Pascal), tijekom trećeg ili četvrtog razreda
srednje škole
sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika, Fizika, Kemija ili Informatika
IZRAVAN UPIS (uz provjeru posebnih sposobnosti)
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti predaju se ili šalju poštom do 06. lipnja 2014.
2014. na tiskanici
dostupnoj na web-stranici http://eng.unizg.hr,
http://eng.unizg.hr a provjera posebnih sposobnosti provodit će se 7 . srpnja 2014
2014.
Provjeri posebnih sposobnosti moraju pristupiti svi kandidati.
Prijavi je potrebno priložiti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Ispunjeni obrazac za prijavu s web-stranica studija:
http://eng.unizg.hr/engineering/admission/on-line_application
Hrvatski državljani domovnicu, strani državljani fotokopiju putovnice (stranice s fotografijom).
Rodni list.
Originale ili ovjerene kopije svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i završne svjedodžbe.
Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih
svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
Motivacijsko pismo.
Potvrdu o znanju engleskog jezika (jedan od priznatih međunaordnih testova, sukladno obrascu za
prijavu: http://eng.unizg.hr/engineering/admission/on-line_application)
Životopis na engleskom jeziku.
Dvije fotografije formata za putovnicu.
Uplatnicu na svotu u kunama (protuvrijednosti 50 EUR) uplaćenu na: Fakultet strojarstva i
brodogradnje, Zagrebačka banka, Zagreb, račun br. HR4723600001101346933 poziv na broj 3014.
Svrha plaćanja: SSI školarina.
Izjavu ili potvrdu o financijskoj sposobnosti roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe koja će
financirati studiranje pristupnika (poput bankovnog izvatka, potvrde o kreditnoj sposobnosti).

II. Kandidati koji nisu završili srednju školu u Hrvatskoj
Prijaviti se mogu učenici koji su završili četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje i položili završni ispit.
Rang lista kandidata formirat će se na temelju ocjena u srednjoj školi, motivacijskog pisma i razgovora s
kandidatom. Kandidati moraju zadovoljiti uvjete navedene pod I. c).
Prijave za upis
• prijave za upis u ljetnom razredbenom roku primat će se do 6. lipnja 2014.;
2014.;
• razredbeni ispit u rujanskom roku održat će se ako ostane slobodnih mjesta za upis.
Pristupnici se za studij prijavljuju na: Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilišni studij inženjerstva,
Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb.
Prijavi je potrebno priložiti:
1.

Ispunjeni obrazac za prijavu s web-stranica studija:
a. http://eng.unizg.hr/engineering/admission/on-line_application
2. Hrvatski državljani domovnicu, strani državljani fotokopiju putovnice (stranice s fotografijom).
3. Rodni list.
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4. Originale ili ovjerene kopije svjedodžbi sva četiri razreda srednje škole i završne svjedodžbe.
5. Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o istovrijednosti stranih
svjedodžbi, koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske.
6. Motivacijsko pismo.
7. Potvrdu o znanju engleskog jezika (jedan od priznatih međunarodnih testova, sukladno obrascu za
prijavu: http://eng.unizg.hr/engineering/admission/on-line_application)
8. Životopis na engleskom jeziku.
9. Dvije fotografije formata za putovnicu.
10. Uplatnicu u vrijednosti 50 EUR uplaćenu na: Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb , Zagrebačka
banka , Trg bana J. Jelačića 10, 10000 Zagreb, Račun br. 2360000-1500276119, poziv na broj 3014, Svrha
plaćanja: SSI školarina, IBAN: IBAN: HR9023600001500276119, SWIFT: ZABAHR2X
11. Izjavu ili potvrdu o financijskoj sposobnosti roditelja ili druge fizičke ili pravne osobe koja će
financirati studiranje pristupnika (poput bankovnog izvatka, potvrde o kreditnoj sposobnosti).
Provjera motivacije kandidata
Pristupnici moraju pristupiti provjeri motivacije kandidata.
Provjera će se provoditi 7 . srpnja 2014
2014. Razgovor je eliminatoran.
Upisi
Lista uspješnosti pristupnika bit će objavljena na oglasnoj ploči Sveučilišta u Zagrebu i web-stranicama studija,
dan nakon razgovora.
Slijedom rezultata državne mature za građane RH predviđeno je 10 mjesta.
Pristupnici koji su stekli pravo upisa primit će Letter of Acceptance i ugovor. Na temelju potpisanog ugovora i
uplaćenog traženog dijela školarine pristupnik se ima pravo upisati u roku 10 dana od primitka Letter of
Acceptance i ugovora.
Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa, a nisu se upisali u propisanom roku, gube pravo upisa.
Detaljnije obavijesti o studiju zainteresirani mogu pronaći na web-stranicama studija: http://eng.unizg.hr ili
zatražiti izravno u uredu Sveučilišnog studija inženjerstva na engleskom jeziku: Fakultet strojarstva i
brodogradnje, Sveučilišni studij inženjerstva, Ivana Lučića 5, 10000 Zagreb, Telefon: +385 (0)1 4698 166,
Telefaks: +385 (0)1 6168 167, E-mail: engineering@unizg.hr
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GEODETSKI FAKULTET
Fra Andrije Kačića
Kačića Miošića 26, Zagreb
www.geof.unizg.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 (viša razina)
Matematika (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik
Fizika ili Informatika*

do 100 bodova
do 300 bodova
do 100 bodova
do 100 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 od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili
Informatika ili Geodezija (geodetski tehničar);
sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Informatika
IZRAVAN UPIS

(1 000 bodova)

Detaljne obavijesti o upisima bit će objavljene na mrežnim stranicama fakulteta (www.geof.unizg.hr).
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Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu
GEOTEHNIČKI FAKULTET
Hallerova aleja 7, Varaždin
www.gfv.unizg.hr

Studijski program
1. Inženjerstvo okoliša, 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 ( 40% riješenosti testa)
Fizika*
Kemija*
Biologija*

do 300 bodova
do 100 bodova
do 100 bodova
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) Temeljem dodatnih postignuća učenika
Osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz matematike, fizike, kemije,
biologije, informatike, astronomije ili tehničkih znanosti za vrijeme srednjoškolskog obrazovanja
IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
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Sveučilište u Zagrebu
GRAĐEVINSKI
GRAĐEVINSK I FAKULTET
Fra Andrije Kačića Miošića 26, Zagreb
www.grad.unizg.hr

Studijski program
1. Građevinarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program
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 (viša razina)
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 (nosive konstrukcije – građevna mehanika)
- osvojeno prvo mjesto na županijskim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika
IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
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Sveučilište u Zagrebu
GRAFIČKI FAKULTET
Getaldićeva 2
www.grf.hr
Studijski programi:
I. Grafička tehnologija, TehničkoTehničko- tehnološki smjer,
smjer preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
(Zagreb)
II. Grafička tehnologija, Dizajn grafičkih proizvoda,
proizvoda preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
(Zagreb)
I. Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program I. sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
od min. 240 do max. 400 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
od min. 150 do max. 300 bodova
Kemija ili Fizika*
od min. 150 do max. 300 bodova
* Uvjet za upis na studij je 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 dodatne provjere posebnih sposobnosti
nema bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta
Matematika ili Kemija ili Fizika
IZRAVAN UPIS 1 000 bodova
II. Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program II. sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
od min. 120 do max. 200 bodova
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
od min. 100 do max. 200 bodova
Likovna umjetnost
od min. 50 do max. 100 bodova
c) Na temelju dodatne provjere posebnih sposobnosti
praktične provjere znanja iz grafičkih programa i praktične provjere likovnih sposobnosti
od min. 250 do max. 500 bodova

Praktična provjera znanja iz grafičkih programa
Praktična provjera odnosi se na osnovno poznavanje računalnih programa Adobe Illustrator, Adobe Photoshop
i Adobe InDesign. U okviru dva školska sata, pristupnik treba napraviti vizualno rješenje jednolisnog grafičkog
medija (letka, ulaznice, pozivnice i slično.) na dobivenu temu. Zadani elementi su format i tekstualne
informacije, a slikovne informacije pristupnik odabire po vlastitom izboru iz ponuđene baze slikovnih
elemenata (fotografije, ilustracije, grafike). Elementi koji trebaju biti zastupljeni na grafičkom mediju,
pristupniku će biti definirani i priloženi u digitalnom obliku. Pristupnik može definirani zadatak realizirati u
samo jednom od navedenih programa, nije obavezno koristiti sva tri navedena programa. Ocjenjuje se osnovna
tehnička izvedba definiranog grafičkog medija na temelju dobivenih elemenata, te poštivanje osnovnih
principa grafičkog oblikovanja. Maksimalan broj bodova koji pristupnik može ostvariti je 100.

Praktična provjera likovnih sposobnosti
Provjera se sastoji se od tri odvojena zadatka koje je potrebno izraditi u okviru četiri školska sata:
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•
•
•

Perceptualnog crteža prema postavljenom motivu gdje se ocjenjuje poznavanje perspektive i smještaj
kompozicije na format, odnos dijelova i cjeline, vidljivost elemenata. Maksimalan broj bodova koji
pristupnik može ostvariti je 200.
Optičke ravnoteže kompozicije od zadanih likovnih elemenata gdje se ocjenjuje poštivanje zadanog
broja elemenata i boja, postizanje optičke ravnoteže izbjegavanjem simetričnih rješenja i kreativnost
kompozicije. Maksimalan broj bodova koji pristupnik može ostvariti je 100.
Stilizacije zadane teme u znak gdje se ocjenjuje izvedba rješenja u formi znaka, prenošenje poruke,
asocijativnost, cjelovitost rješenja i inovativnost. Maksimalan broj bodova koji pristupnik može
ostvariti je 100.

*Na provjeri posebnih sposobnosti potrebno je ostvariti najmanje 250 bodova. Kod istog broja bodova, prednost
će imati kandidati s ostvarenim većim brojem bodova iz praktične provjere likovnih sposobnosti.
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Za osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim ili međunarodnim natjecanjima iz područja
grafičkog dizajna, pristupnik se oslobađa praktične provjere znanja iz grafičkih programa i stječe 100
bodova (ali treba pristupiti praktičnoj provjeri likovnih sposobnosti).
Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti se predaju osobno ili šalju poštom, na tiskanici
dostupnoj na web stranici Grafičkog fakulteta www.grf.hr:
• za srpanjski razredbeni rok, od 2. do uključivo 6. lipnja 2014. godine;
• za rujanski razredbeni rok, od 1. do uključivo 4. rujna 2014. godine (samo u slučaju da se ne
popuni upisna kvota u srpanjskom upisnom roku).
Uz popunjenu prijavu, pristupnici trebaju priložiti potvrdu o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od
300,00 kuna, a koji se uplaćuje na IBAN Grafičkog fakulteta: HR0923600001101243148, s naznakom „za
dodatnu provjeru--IME I PREZIME“.
PREZIME
Postupak provjere posebnih sposobnosti provodit će se u prostorijama Grafičkog fakulteta prema sljedećem
rasporedu:
• za srpanjski razredbeni rok
- u četvrtak, 26. lipnja 2014. u 9,00 sati: praktična provjera likovnih sposobnosti
sposobnosti
(prema naknadno objavljenom rasporedu)
- u petak, 27. lipnja 2014. u 9,00 sati: praktična provjera znanja iz grafičkih programa (prema
naknadno objavljenom rasporedu).
• za rujanski razredbeni rok
- u utorak, 9. rujna 2014. u 9,00 sati: praktična provjera likovnih sposobnosti
(prema naknadno objavljenom rasporedu)
- u srijedu, 10. rujna 2014. u 9,00 sati: praktična provjera znanja iz grafičkih programa (prema
naknadno objavljenom rasporedu).
Sve ostale informacije dostupne su na web stranici Grafičkog fakulteta, www.grf.hr
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Sveučilište u Zagrebu
METALURŠKI FAKULTET
Aleja narodnih heroja 3, Sisak
www.simet.unizg.hr

Studijski programi
1. Metalurgija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Ljevarstvo, preddiplomski sveučilišni stručni izvanredni studij, trajanje 2,5 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 (osnovna razina)
do 100 bodova
Matematika (osnovna razina)
do 200 bodova
Izborni predmet: ili Kemija ili Fizika ili Informatika*
do 200 bodova
* Izborni predmet nije uvjet za upis, a ukoliko je kandidat položio dva ili tri navedena izborna predmeta, za
bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario najbolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

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 500 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 postupak na temelju uspjeha u srednjoj školi bez obzira ima li
pristupnik položenu državnu maturu)
Hrvatski jezik (osnovna razina)
do 200 bodova
Matematika (osnovna razina)
do 300 bodova
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova
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Sveučilište u Zagrebu
RUDARSKORUDARSKO- GEOLOŠKOGEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET
Pierottijeva 6, Zagreb
www.rgn.unizg.hr

Studijski programi
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 od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematika ili Fizika ili
Astronomija
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi iz predmeta Matematika ili Fizika ili Astronomija
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
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Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu
TEKSTILNOTEKSTILNO-TEHNOLOŠKI FAKULTET
Prilaz baruna Filipovića 28 a, Zagreb
www.ttf.unizg.hr
Studijski programi
1. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje i menadžment tekstila,
Tekstilna kemija, materijali i ekologija), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
2. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija (smjerovi: Tekstilna tehnologija i Odjevna tehnologija), stručni
studij, trajanje 3 godine (Varaždin)
3. Tekstilna tehnologija i inženjerstvo (smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće), preddiplomski sveučilišni
studij, trajanje 3 godine
4. Tekstilni i modni dizajn, preddiplomski sveučilišni studij (smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila), trajanje
3 godine
5. Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija (smjer: Dizajn obuće), stručni studij, trajanje 3 godine (Varaždin)
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski
studijsk i program 1. (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo smjerovi: Odjevno inženjerstvo, Projektiranje
Projektiranje i menadžment tekstila, Tekstilna kemija, materijali i
ekologija) 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 (60%
60% riješenosti testa)
Kemija ili Fizika*

do max. 420 bodova
do max. 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 2. (Tekstilna
Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija
- smjerovi: Tekstilna tehnologija i Odjevna tehnologija – mjesto izvođenja nastave Varaždin)
Varaždin) 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 (50%
50% riješenosti testa)
Kemija ili Fizika*

do max. 420 bodova
do max. 180 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

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. (Tekstilna tehnologija i inženjerstvo smjer: Industrijski dizajn tekstila i odjeće) 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 (60%
60% riješenosti testa)
Kemija ili Fizika*

do max. 420 bodova
do max. 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 - ELIMINACIJSKI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ;
zadovoljio/nije zadovoljio
Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od dva dijela:
1. crtanja geometrijske kompozicije s ljudskom figurom,
2. crtanja kreacije tekstilnog plošnog proizvoda i odjeće.

Provjera traje 6 sati, a uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama „zadovoljio" i „nije zadovoljio".
Ukoliko kandidat nije zadovoljio na provjeri sposobnosti likovnog izražavanja, a ima ispunjene uvjete
pod a) i b), može se upisati na studijski program 1.
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)
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 4. (Tekstilni i modni dizajn, preddiplomski
sveučilišni studij - smjerovi: Modni dizajn i Dizajn tekstila) 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)
Strani jezik
Likovna umjetnost*

do 100 bodova
do 50 bodova
do 50 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

do 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od četiri dijela:
1. crtanja geometrijske kompozicije,
2. crtanja ljudske figure,
3. kreacije tekstilnog plošnog proizvoda i
4. kreacije odjeće.
Prva tema se crta 3 sata, druga tema se crta 3 sata, a treća i četvrta tema zajedno 3 sata, čime razredbeni
ispit traje ukupno 9 sati, provodi se u dva uzastopna dana. Uspjeh pristupnika se ocjenjuje ocjenama
od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta, ne zadovoljava ukupnu prolaznost na provjeri
posebnih sposobnosti.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

*RAZREDBENI
*RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova.
bodova .

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 5. (Tekstilna odjevna i obućarska tehnologija
tehnologija
- smjer: Dizajn obuće – mjesto izvođenja nastave Varaždin) 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
Strani jezik
Likovna umjetnost*

do 100 bodova
do 50 bodova
do 50 bodova

*Nije uvjet za upis na studij, ali ako je predmet položen, donosi bodove.
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c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti*
provjera sposobnosti likovnog izražavanja i kreativnosti

do 600 bodova

Provjera posebnih sposobnosti sastoji se od dvije tematske cjeline:
1. crtanja ljudske figure s geometrijskom kompozicijom,
2. crtanje cipela, torbica, pojaseva, šešira, rukavica i ostalih modnih dodataka.
Obje teme crtaju se svaka po 3 sata, čime razredbeni ispit traje ukupno 6 sati. Uspjeh pristupnika se
ocjenjuje ocjenama od 1 do 5, pri čemu ocjena 1 iz bilo kojeg segmenta, ne zadovoljava ukupnu
prolaznost na provjeri posebnih sposobnosti. Provjera posebnih sposobnosti održavat će se na
Tekstilno-tehnološkom fakultetu, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 28a.

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

*RAZREDBENI PRAG za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 300 bodova.
Prijave za dodatnu provjeru znanja,
znanja, vještina i sposobnosti se predaju ili šalju poštom od 16. lipnja 2014. do
26. lipnja 2014. godine na tiskanici dostupnoj na mrežnoj stranici www.ttf.unizg.hr (slijediti menije
Obrazovanje Upis novih studenata Upisi u akademsku godinu 2014./2015. PREDDIPLOMSKI STUDIJ
Provedba razredbenog postupka ILI Obrazovanje Upis novih studenata Upisi u akademsku godinu
2014./2015. STRUČNI STUDIJ Provedba razredbenog postupka).
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere posebnih sposobnosti u iznosu
od 300,00 kuna, a koji se uplaćuje na žiro-račun IBAN HR422360000-1101271363 Tekstilno - tehnološkog
fakulteta s naznakom „za dodatnu provjeru – IME I PREZIME“.
Provjera posebnih
pose bnih sposobnosti (c) za studijske programe 3. i 5. provodit će se 02. 07. 2014. prvi dio u
09,00 sati, drugi dio u 13,00 sati. Pristupnici moraju pristupiti na oba dijela ispita.
Provjera posebnih sposobnosti (c) za studijski program 4. provodit će se 02.
02. 07. 2014. prvi dio u 09,00
sati, drugi dio u 13,00 sati, te 03. 07. 2014. u 09,00 sati. Pristupnici moraju pristupiti na sva tri dijela
ispita.
Provjera posebnih sposobnosti (c) u rujanskom roku za studijske programe 3., 4. i 5. provodit će se 10. i
11. 09. 2014. ukoliko ostane slobodnih mjesta.
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PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA
Sveučilište u Zagrebu
FARMACEUTSKOFARMACEUTSKO- BIOKEMIJSKI FAKULTET
Ante Kovačića 1, Zagreb
www.pharma.unizg.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 (viša razina)
Matematika (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Kemija
Biologija*

do 50 bodova
do 200 bodova
do 50 bodova
do 200 bodova
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 ili međunarodnim natjecanjima iz predmeta Kemija ili
Biologija ili Matematika (jedno natjecanje 30 bodova, dva ili više natjecanja 50 bodova)
do 50 bodova
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Sveučilište u Zagrebu
MEDICINSKI FAKULTET
Šalata 3b, Zagreb
www.mef.hr

Studijski program
Medicina, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina

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

a) na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 220 bodova

b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
(viša razina)
Engleski jezik (viša razina)

do 100 bodova
do 40 bodova
do 100 bodova

c) Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti:

Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije

do 540 bodova

Test provjere znanja dijelova gradiva iz biologije, fizike i kemije bitnih za studij, koji provodi
Medicinski fakultet održati će se 10.
10. srpnja 2014.
2014. godine u NCVVO.
NCVVO .
Razredbeni prag za upis na studij iznosi 270 bodova ostvarenih na temelju testa provjere
znanja, a prag po svakom predmetu je 33%.
*ELIMINACIJSKI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Tijekom četverogodišnjega obrazovanja kandidat mora odslušati i položiti bar po dvije godine* nastave iz
predmeta Biologija, Fizika i Kemija
-ako nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik, kandidat mora taj jezik položiti do upisa u
drugu godinu studija
Pristupnik mora od 05. 05. do 18. 06. 2014. na Medicinski fakultet, Šalata 3 b. predati:
a/ potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine;
b/ potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate
liječniku školske medicine. Izjava je objavljena na mrežnim stranicama fakulteta www. mef. unizg.hr.
c/ kopiju uplatnice za troškove naknade za test provjere znanja (vidi na PostaniPostani-student).
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Sveučilište u Zagrebu
STOMATOLOŠKI FAKULTET
Gundulićeva
Gundulićeva 5, Zagreb
www.sfzg.unizg.hr
Studijski programi
1. Dentalna medicina, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 6 godina
RangRang- lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja
sastavlj a se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Biologija ili Fizika ili Kemija*

do 400 bodova
do 100 bodova
do 50 bodova
do 50 bodova
do 300 bodova

*Uvjet za upis na studij je 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
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

do 100 bodova
nema bodova

Prijave preko sustava državne mature za Dentalnu medicinu do 2. lipnja 2014. godine.
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti predaju se ili šalju preporučenom pošiljkom na adresu: Sveučilište
u Zagrebu Stomatološki fakultet, 10000 Zagreb, Petrinjska 34, od 19. svibnja do 2. lipnja 2014. na tiskanici
dostupnoj na web stranici Stomatološkog fakulteta (www.sfzg.unizg.hr)
www.sfzg.unizg.hr) Pravo pristupa na provjeru
posebnih sposobnosti imaju samo kandidati koji su se prijavili na navedeni način putem Stomatološkog
fakulteta u Zagrebu.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 250,00
kuna, koji se uplaćuje na IBAN HR7423600001101235285 Sveučilište u Zagrebu Stomatološki fakultet, poziv na
broj s naznakom „za provjeru posebnih sposobnosti“.
Detaljne obavijesti o testu psihomotorike (c) objavljene su na mrežnim stranicama Stomatološkog fakulteta
(www.sfzg.unizg.hr).
Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se dana 12. lipnja 2014. godine na Filozofskom fakultetu
(Ivana Lučića 3., 10000 Zagreb) prema objavljenom rasporedu na mrežnim stranicama Stomatološkog
fakulteta.
Kandidat koji nije odslušao dvije godine nastave iz predmeta Latinski jezik mora taj jezik položiti do
upisa u drugu godinu studija.
Pristupnici iz EU država kojima su priznati bodovi iz materinjeg jezika na nacionalnom vanjsko vrednovanom
završnom ispitu umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi u RH, za upis na studijski program sastavnica
Sveučilišta u Zagrebu trebaju položiti B2 razinu Hrvatskog jezika na ispitu pri Nacionalnom centru za vanjsko
vrednovanje obrazovanja, a koji će se održati dana 5. srpnja 2014.
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Sveučilište u Zagrebu
VETERINARSKI FAKULTET
Heinzelova 55, Zagreb
www.vef.unizg.
www.vef.unizg.hr
unizg.hr

Studijski program
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 - viša razina
do 150 bodova
- Matematika
do 50 bodova
- Strani (ili klasični) jezik - viša razina
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 više od
navedenih predmeta za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je kandidat ostvario bolji uspjeh.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
- Kandidat je tijekom srednjoškolskog obrazovanja morao najmanje dvije godine imati nastavu iz biologije,
fizike i kemije - ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom ili međunarodnom natjecanju iz predmeta Biologija ili
Fizika ili Kemija ili strukovnih predmeta veterinarskih škola do 30 bodova

Dodatna dokumentacija koju treba donijeti na Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Osim dokumenata predanih u NCVVO svi učenici koji se natječu za upis na studij veterinarske medicine
trebaju donijeti:
a) originalnu potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihološkim sposobnostima za
studij veterinarske medicine. Za taj pregled pristupnici se trebaju javiti u Službu školske medicine ili
liječniku kod kojeg su se do sada liječili.
b) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studiranje na integriranom
preddiplomskom i diplomskom studiju veterinarske medicine, a koje su nepoznate liječniku
školske medicine (može se preuzeti: www.vef.unizg.hr)
c) Ispuniti Prijavni obrazac (može se preuzeti:www.vef.unizg.hr)
Navedenu dokumentaciju pristupnici su dužni dostaviti od 2. lipnja do 27. lipnja 2014. godine osobno u
Studentsku referadu Veterinarskog fakulteta (radnim danom od 10 ddoo 12 sati i od 13 do 15 sati) ili
preporučenom pošiljkom na adresu:
Prijava za studij veterinarske medicine
Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Heinzelova 55
10000 ZAGREB
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PODRUČJE BIOTEHNIČKIH
BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI
Sveučilište u Zagrebu
AGRONOMSKI FAKULTET
Svetošimunska 25, Zagreb
www.agr.hr
Studijski programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Agrarna ekonomika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Agroekologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Animalne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Biljne znanosti, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Ekološka poljoprivreda, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Poljoprivredna tehnika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Zaštita bilja, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Hortikultura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Krajobrazna arhitektura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. sastavlja
sasta vlja 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 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.
c) Na temelju provjere posebnih sposobnost

nema bodova

d) 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
1000 bodova

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 2. - 7 . sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

e) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik
Matematika

do 50 bodova
do 250 bodova
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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.
f) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

g) 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
1000 bodova
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 8.
8. 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 50 bodova
Matematika (viša razina)
do 250 bodova
Strani (ili klasični) jezik
do 50 bodova
Biologija ili Kemija *
do 250 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 ili sudjelovanje na međunarodnoj
olimpijadi iz predmeta Matematika, Kemija, Biologija, Hrvatski jezik, Strani jezik ili Klasični jezik
1000 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 (viša razina )
do 100 bodova
Matematika ( viša razina )
do 50 bodova
Strani (ili klasični) jezik
do 100 bodova
Biologija ili Likovna umjetnost *
do 50 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*
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provjere likovnih i grafičkih sposobnosti
provjere predispozicije za kreativnost rješenjem
jednoga prostornog problema
provjere sposobnosti uočavanja i brzog zaključivanja

do 200 bodova
do 200 bodova
do 100 bodova

*Provjere posebnih sposobnosti su ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ.
d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća

nema bodova

Da bi prešao bodovni prag pristupnik mora na svakom od prva dva testa ostvariti najmanje 40% bodova (tj. od
ukupno 200 bodova mora najmanje imati 80 bodova) i na trećem testu najmanje 35% bodova (tj. od ukupno
100 bodova mora najmanje imati 35 bodova). Pristupnik koji na testovima dodatne provjere ne zadovolji
bodovni prag bilo kojeg testa isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka.
Na temelju ukupno postignutog broja bodova (uspjeha u srednjoj školi, položenih ispita na državnoj maturi,
provjere posebnih sposobnosti) formirat će se rang-lista.
U slučaju istog broja bodova prednost za upis ima pristupnik s većim brojem bodova iz testa Provjere
predispozicije za kreativnost rješenjem jednoga prostornog problema, a zatim iz testa Provjere likovnih i
grafičkih sposobnosti. Ako pristupnici i tada imaju isti broj bodova prednost ima pristupnik s većim brojem
bodova na ispitima državne mature kako slijedi: Hrvatski jezik, Matematika, Stani jezik, Likovna umjetnost ili
Biologija.
Pristupnici koji imaju status:
− branitelja i hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata
− djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja i 100%-tnih hrvatskih ratnih vojnih invalida
Domovinskog rata prve skupine
− kandidata sa 60% i više tjelesnog oštećenja
obavezni su pristupiti provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti. Pod uvjetom da prijeđu prag na sva tri
testa provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti ostvaruju pravo upisa.
Prijava za pristupanje provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti predaje se osobno u Studentskoj referadi
Agronomskog fakulteta ili šalje preporučenom poštom na adresu Agronomskog fakulteta od 05. svibnja do
14. lipnja 2014. na obrascu dostupnom na internetskoj stranici Agronomskog fakulteta (www.agr.hr).
Prijavi je potrebno priložiti dokaz o uplaćenom iznosu od 300,00 kuna za pristupanje provjeri posebnih znanja,
vještina i sposobnosti, a koji se uplaćuje na račun Agronomskog fakulteta broj: IBAN HR1823600001101221840,
poziv na broj 29-105-10 (s naznakom: za dodatnu provjeru).
Provjera posebnih sposobnosti
sposobnosti (c) provodit
provodit će se 30. lipnja 2014.
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Sveučilište u Zagrebu
PREHRAMBENOPREHRAMBENO- BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET
Pierottijeva 6, Zagreb
www.pbf.hr
Studijski programi
1.
2.
3.

Biotehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Prehrambena tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
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 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)
osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju Nutri-vita
50 bodova
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program
progra m 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 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.
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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)
osvojeno jedno mjesto od prva tri na državnom natjecanju Nutri-vita
50 bodova
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Sveučilište u Zagrebu
ŠUMARSKI FAKULTET
Svetošimunska cesta 25, Zagreb
www.sumfak.unizg.hr

Studijski programi
1.
2.
3.
4.

Drvna tehnologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Drvna tehnologija, stručni studij, trajanje 3 godine (Virovitica)
Šumarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
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 (50% riješenosti testa za preddiplomski studij pod 1.)
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)
do 100 bodova
Za jedno od sljedećih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematike ili Fizike ili
Kemije ili Biologije
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi s područja za koje se provodi razredbeni postupak
(Matematika, Biologija, Kemija, Fizika)
- osvojeno jedno od prva tri mjesta 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 (50% riješenosti testa)
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

nema bodova

d) Dodatna učenička postignuća
- znanje trećega stranog jezika (engleskoga, njemačkoga, francuskoga, španjolskoga, talijanskoga ili
ruskoga)
- športaš prve ili druge kategorije (potvrda HOO-a)
do 100 bodova
Za jedno od sljedećih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na državnim natjecanjima u RH iz predmeta Matematike ili Fizike ili
Kemije ili Biologije
- sudjelovanje na međunarodnoj olimpijadi s područja za koje se provodi razredbeni postupak
(Matematika, Biologija, Kemija)
- osvojeno jedno od prva tri mjesta na Državnome natjecanju srednjih strukovnih škola s područja
šumarstva i obrade drva
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
-

49

PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI
Sveučilište u Zagrebu
EDUKACIJSKOEDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKI
REHABILITACIJSKI FAKULTET
ZnanstvenoZnanstveno- učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83f, Zagreb
www.erf.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.

Logopedija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Rehabilitacija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Socijalna pedagogija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program Logopedija 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 (viša razina)
do 200 bodova
Strani (ili klasični) jezik
do 200 bodova
Biologija ili Psihologija*
do 300 bodova
Matematika
položena, ne boduje se
*Uvjet za upis na studij je položen 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 dodatne provjere/preduvjeta
- procjena jezično-govorno-glasovnog statusa (intervju) – čimbenik isključivanja je prisutnost
glasovno-jezično-govornih teškoća
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis, na studijski program Rehabilitacija 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
Matematika
položena, ne boduje se
*Uvjet za upis na studij je položen 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.
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c) Na temelju dodatne provjere
- usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij
do 120 bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis, na studijski program Socijalna pedagogija 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
Matematika
položena, ne boduje se
* Uvjet za upis na studij je položen 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 dodatne provjere
- usmena procjena informiranosti, sklonosti i motivacije za studij
do 120 bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Prijava za dodatnu provjeru za sva tri studijska programa šalje se isključivo poštom od 20. svibnja do 4..
lipnja 2014.
2014. godine.
godine . Prijava treba sadržavati ispunjen obrazac prijave za dodatnu provjeru za svaki studijski
program za koji se pristupnik prijavljuje, a koji je dostupan na mrežnoj stranici Edukacijsko-rehabilitacijskog
fakulteta www.erf.unizg.hr.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova za dodatnu provjeru kako slijedi:
1/ 250,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na jednom studijskom programu
2/ 400,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na dva studijska programa
3/550,00 kuna ukoliko se pristupa dodatnoj provjeri na sva tri studijska programa
Navedeni iznos se uplaćuje na žirožiro- račun EdukacijskoEdukacijsko- rehabilitacijskog fakulteta:
fakulteta 2360000-1101355137,
IBAN HR8723600001101355137 s naznakom „za dodatnu provjeru“.
Dodatna provjera (c) provodit će se u razdoblju od 16. lipnja do 03. srpnja 2014. godine isključivo prema
rasporedu
ERF-- a.
ra sporedu koji će biti dostupan na mrežnoj stranici ERF
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Sveučilište u Zagrebu
EKONOMSKI FAKULTET
Trg J. F. Kennedyja
Kennedyja 6, Zagreb
www.efzg.hr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ekonomija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb)
Poslovna ekonomija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine (Zagreb)
Bachelor Degree in Business, preddiplomski sveučilišni studij Poslovne ekonomije na engleskom jeziku,
trajanje 4 godine (Zagreb)
Poslovna ekonomija – Trgovinsko poslovanje, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)
Poslovna ekonomija – Turističko poslovanje, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine (Zagreb)
Poslovna ekonomija – Računovodstvo i financije, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 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
do 100 bodova
Strani (ili klasični) jezik
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
sportaši prve, druge ili treće kategorije kao vrhunski sportaši 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
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Sveučilište
Sveučilište u Zagrebu
FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE
Pavlinska 2, Varaždin
www.foi.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.
4.

Informacijski sustavi, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Poslovni sustavi, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Ekonomika poduzetništva, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
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. (REDOVITI I IZVANREDNI STUDIJ)
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 200 bodova
Matematika ( viša razina)
do 350 bodova
Informatika *
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

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Za jedno od sljedećih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta 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 1000 bodova
Učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske koje odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a imaju
pravo predlaganja svojih najboljih učenika
IZRAVAN UPIS 1000 bodova

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 3. (REDOVITI I IZVANREDNI STUDIJ)
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
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 od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Hrvatski jezik ili
Matematika
do 20 bodova
Učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske koje odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a imaju
pravo predlaganja svojih najboljih učenika
IZRAVAN UPIS 1000 bodova

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski
studijski program 4. (REDOVITI I IZVANREDNI STUDIJ)
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
Matematika

do 200 bodova
do 300 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Za jedno od sljedećih postignuća:
- osvojeno jedno od prva tri mjesta 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
Učenici srednjih škola na području Republike Hrvatske koje odlukom Fakultetskog vijeća FOI-a imaju
pravo predlaganja svojih najboljih učenika
IZRAVAN UPIS 1000 bodova
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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
*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 učeničkih postignuća
objavljeni novinarski radovi (detaljnije na www.fpzg.hr)

do 50 bodova

Dokaze o dodatnim učeničkim postignućima (objavljeni novinarski radovi) za upis na studijski program
novinarstva, kandidati dostavljaju Studentskoj referadi Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu,
Lepušićeva 6 od 2. - 26. lipnja 2014. za srpanjski rok i 3. rujna 2014. godine za rujanski rok.

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski
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 učeničkih postignuća

nema bodova
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Sveučilište u Zagrebu
KINEZIOLOŠKI FAKULTET
Horvaćanski zavoj 15,
15, Zagreb
www.kif.unizg.hr

Studijski programi
1.
2.
3.

Kineziologija, integrirani preddiplomski i dipolomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Redoviti stručni studij za izobrazbu trenera, trajanje 3 godine
Izvanredni stručni studija za izobrazbu trenera, trajanje 3 godine

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski
studij ski program 1. Kineziologija 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 (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik

do 250bodova
do 90 bodova
do 80 bodova
do 80 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
provjera 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
primijenjene kineziologije (sporta, sportske rekreacije, kineziterapije i sportskog menadžmenta) obavlja
se provjerom stečenih motoričkih znanja po programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i
srednjih škola iz atletike, borilačkih sportova, košarke, nogometa, odbojke, plesa, ritmičke gimnastike,
rukometa i sportske gimnastike. Na svakom pojedinom testu od navedenih 9 sportova kandidat može
ostvariti do 50 bodova.
Kandidati koji na provjeri specifičnih motoričkih znanja ostvari ukupno manje od 160 bodova nije
ostvario razredbeni prag
do 450 bodova
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
postignut odgovarajući sportski status prema kriterijima HOO-a (vrhunski, vrsni i daroviti športaši
Hrvatske od I. - VI. kategorije)
- sportašima I kategorije
100 bodova
- sportašima II kategorije
95 bodova
- sportašima III kategorije
90 bodova
- sportašima IV kategorije
85 bodova
- sportašima V i VI kategorije
80 bodova
Ukupan broj ostvarenih bodova (d) ne može biti veći od

100 bodova

Kategorizacija se priznaje samo aktualnim vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske.
Svi pristupnici koji se prijave za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske I. i II. kategorije podliježu
razredbenom postupku.
Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije (ukupno najviše do 10 kandidata) upisuju se izravno na
studij ako polože ispite državne mature pod uvjetom da zadovolje na procjeni zdravstvenih sposobnosti i na
provjeri znanja plivanja.
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Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti,
sposobnosti liječnička dokumentacija, 1 fotografija veličine 3x4 cm i
uplatnica za troškove razredbenog postupka (u iznosu od 500,00 kn uplaćuje se na žiro račun Kineziološkog
fakulteta broj HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 02-300) predaju se osobno u Studentsku službu
Kineziološkog fakulteta 02.06.02.06.- 06.06.2014. godine, u vremenu od 10 do 13 sati ili se u istom roku šalju
poštom preporučeno na gornju adresu.
Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) dostupni su na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta
(www.kif.unizg.hr /upisi na KIF-u.
Provjera znanja plivanja i specifičnih motoričkih znanja provodit će se u petak, 13.06., a po potrebi i u
četvrtak 12.06. 2014. godine u srpanjskom roku, a u eventualnom rujanskom roku u utorak, 09.09.2014.
godine.

2.

Redoviti stručni studij za izobrazbu trenera

za sljedeće sportske smjerove i usmjerenja: Fitnes, Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija i Razni
sportovi (atletika, badminton, hrvanje, judo, košarka, nogomet, odbojka, ples, plivanje, ritmička gimnastika,
rukomet, sportska gimnastika, streljaštvo i tenis). Studij traje 3 godine (6 semestara).
Na redoviti stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini upisat će se ukupno 50 studenata, od čega
na:
1.
2.
3.
4.

Fitnes
Kondicijska priprema sportaša
Sportska rekreacija
Razni sportovi

10 studenata
10 studenata
10 studenata
20 studenata

1. Uvjeti upisa na studij
1.1. Školska sprema
1.1. Završne srednja škola u četverogodišnjem trajanju;
1.2. Položena državna matura (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik
na B - osnovnoj razini)1;
1.2.Specifična stručna znanja i kvalifikacije
za sportska studijska usmjerenja - stečen status vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske
u odgovarajućoj sportskoj grani (od I. do VI. kategorije prema kriterijima HOO-a); ili potvrda
nacionalnog odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem sustavnom
bavljenju izabranom granom sporta; ili svjedodžba o završenom tečaju i položenom trenerskom
ispitu i potvrda o stečenom najmanje dvogodišnjem trenerskom iskustvu;
za studijske smjerove Fitnes, Kondicijska priprema sportaša ili Sportska rekreacija potvrda
odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju nekom
sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnošću u trajanju od najmanje dvije godine (poželjno);
1.3.Odgovarajući zdravstveni status
1.4.Položen razredbeni ispit
1

Iznimno, kandidati koji su završili srednju školu šk.godine 2008./09. i ranije mogu i bez položenih ispita
državne mature ravnopravno s ostalim pristupnicima kandidirati za upis na željeni studij, s tim da po
kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nikakve bodove.
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2.Prijave za upis
Prijave za upis vrše se elektronički putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
(NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi
www.postani-student.hr
Osim prijave za upis na studij, koji pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni u
vremenu od 02.06.02.06.-06.06.2014. godine predati prijavu za razredbeni ispit (dodatna provjera motoričkih
sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja). Prijave se predaju s osobno u Studentsku službu Kineziološkog
fakulteta u vremenu od 10 do 13 sati,
sati Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 ili se u istom roku šalju poštom
preporučeno (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera),na gornju adresu.
Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) dostupni su na internetskoj stranici KIF-a
(www.kif.unizg.hr)
Uz prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja i sposobnosti pristupnici prilažu:
1. kraći životopis (sportski)
2. za upis na:
2.1. jedno od sportskih usmjerenja – presliku rješenja HOO o stečenom statusu vrhunskog,
vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (od I. do VI. kategorije); ili potvrdu nacionalnog
odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem sustavnom bavljenju
izabranom granom sporta; ili svjedodžbu o završenom tečaju i položenom trenerskom ispitu i
potvrdu o stečenom najmanje dvogodišnjem trenerskom iskustvu;
2.2. fitnes ili kondicijsku pripremu sportaša – potvrdu odgovarajućeg fitnes ili aerobic centra ili
sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskom aktivnosti u trajanju od najmanje dvije
godine (poželjno);
2.3. sportsku rekreaciju – potvrdu odgovarajućeg sportsko-rekreacijskog centra ili udruge o
organiziranom bavljenju sportsko-rekreacijskim aktivnostima u trajanju od najmanje dvije
godine (poželjno);
Prijave za razredbeni ispit za eventualni rujanski rok primat će se od 01. do 05.09.2014. godine.
3.Razredbeni postupak
Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koji od studijskih usmjerenja podliježu
razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održat će se u subotu, 14. lipnja 2014. godine s početkom u 8.00 sati na
Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Razredbeni ispit u eventualnom rujanskom roku održat će se u srijedu, 10.09.2014. god. s početkom u 8.00 sati.
Razredbeni ispit (postupak) obuhvaća:
1. ocjenu zdravstvenog stanja;
2. provjeru znanja plivanja;
3. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Ocjena zdravstvenog stanja vrši se na osnovi liječničkog pregleda kojeg pristupnici moraju samostalno obaviti
kod liječnika medicine rada. Potrebne obrasce za zdravstveni pregled (anamnestički upitnik i zdravstveni list)
pristupnici mogu preuzeti s internetske stranice KIF-a (www.kif.unizg.hr)
Nepovoljna ocjena zdravstvenog statusa ili iz znanja plivanja isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
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Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedini
studijsko usmjerenje odnosno sportsku granu.
Rang lista prioriteta za upis na studij sastavlja se odvojeno za svako studijsko usmjerenje (fitnes, kondicijska
priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi).
Lista prioriteta za upis na željeni studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) na temelju položenih ispita državne mature
do 250 bodova
- Hrvatski jezik
90 bodova
- Matematika
80 bodova
- Strani jezik
80 bodova
c) na temelju izvršene provjere motoričkih znanja i/ili sposobnosti do 450 bodova
(pristupnik koji na razredbenom ispitu na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili specifičnih motoričkih
znanja ostvari ukupno manje od 160 bodova nije ostvario razredbeni prag)
d) na temelju postignutog sportskog statusa
- sportaš I. kategorije
- sportaš II. kategorije
- sportaš III. kategorije
- sportaš IV. kategorije
- sportaš V. i VI. kategorije

100 bodova
95 bodova
90 bodova
85 bodova
80 bodova

Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim kategoriziranim sportašima i to
neovisno koji studijsko usmjerenje upisuju.
Iznimno, pristupnicima vrhunskim sportašima Hrvatske I. i II. kategorije priznaje se pravo izravnog upisa na
studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju ostvarenu kategoriju, ako polože državnu
maturu, pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i da zadovolje na provjeri znanja plivanja.
Troškovi razredbenog ispita iznose 500,00 kuna, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog
fakulteta br. HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 07-71-1.
Kopiju uplatnice, zajedno s dokumentacijom o obavljenom liječničkom pregledu (popunjeni
anamnestički upitnik i zdravstveni list), pristupnik je dužan donijeti na razredbeni ispit.
Pored toga, na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani
putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.
Razredbeni ispit u eventualnom rujanskom roku održat će se u srijedu, 10.09.2014. godine s početkom u 8.00
sati.
4.Upis
Upis na studij
Upis na studij provodit će se od 18. srpnja 2014. godine na dalje, a u eventualnom rujanskom roku od 22. rujna
2014. godine na dalje prema obavijesti koja će biti oglašena na internetskoj stranici KIF-a. Studenti koji u ak.
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2014./15. godini upisuju prvi put prvu godinu stručnog studija za izobrazbu trenera u statusu redovitih
studenata oslobođeni su u cijelosti plaćanja participacije za troškove studija u toj ak. godini.
5. Stručne kompetencije
kompetencije i stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj
pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI
PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE iz: IZABRANOG SPORTA (atletike, badmintona,
hrvanja, juda, košarke, nogometa, odbojke, plesa, plivanja, ritmičke gimnastike, rukometa, sportske gimnastike,
streljaštva ili tenisa) ili FITNESA, ili KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA, ili SPORTSKE REKREACIJE.
6.Obavijesti
Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski
zavoj 15, na tel. 01/3658-623 ili 3658-625.

3. Izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera
za sljedeće sportske smjerove i usmjerenja: Fitnes, Kondicijska priprema sportaša, Sportska rekreacija i Razni
sportovi (atletika, badminton, hrvanje, judo, košarka, nogomet, odbojka, ples, plivanje, ritmička gimnastika,
rukomet, sportska gimnastika, streljaštvo,tenis i druge sportove za koje se prijavi potreban broj pristupnika)
Na izvanredni stručni studij za izobrazbu trenera u ak. 2014./15. godini upisat će se ukupno 250 studenata, od
čega na:
1. Fitnes
30 studenata
2. Kondicijska priprema sportaša
80 studenata
3. Sportska rekreacija
30 studenata
4. Razni sportovi
110 studenata
Studij traje 3 akademske godine (6 semestara), a nastava se organizira u ukupnom trajanju 15-18 dana
koncentrirane nastave po semestru i izvodi se, u pravilu, u dvije sesije u trajanju 7-9 radnih dana, s vremenskim
razmakom od najmanje 10 dana.
1. Uvjeti upisa na studij
1.1. Školska sprema
Završna srednja škola u četverogodišnjem trajanju:
1. s položenom državnom maturom (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i
strani jezik na B – osnovnoj razini). 2
1.2. Specifična stručna znanja i kvalifikacije

2

Iznimno, kandidati koji su završili srednju školu šk. godine 2008./09. i ranije mogu i bez položenih ispita
državne mature ravnopravno s ostalim pristupnicima kandidirati za upis na željeni studij, s tim da po
kriteriju državne mature na rang-listi prioriteta za upis na studij ne ostvaruju nikakve bodove.
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-

-

za sportska studijska usmjerenja - stečen status vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša
Hrvatske u odgovarajućoj sportskoj grani (od I. do VI. kategorije prema kriterijima HOO-a), ili
potvrda nacionalnog odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem
sustavnom bavljenju izabranom granom sporta; ili svjedodžba o završenom tečaju i
položenom trenerskom ispitu i potvrda o stečenom najmanje dvogodišnjem trenerskom
iskustvu;
za studijske smjerove Fitnes, Kondicijska priprema sportaša ili Sportska rekreacija potvrda
odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju nekom
sportskom ili sportsko-rekreativnom aktivnosti u trajanju od najmanje dvije godine
(poželjno)

1.3. Odgovarajući zdravstveni status
1.4. Položen razredbeni ispit

2. Prijave za upis
1) Prijave za upis vrše se elektronički putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta
(NISpVu) koji se nalazi pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje na adresi
www.postani-student.hr
Osim prijave za upis na studij, koji pristupnici izravno unose u NISpVU, pristupnici su također dužni u
vremenu od 02.06.02.06.-06.06.2014. godine predati prijavu za razredbeni ispit (dodatna provjera motoričkih
sposobnosti i specifičnih motoričkih znanja). Prijave se predaju s osobno u Studentsku službu Kineziološkog
fakulteta u vremenu od 10 do 13 sati,
sati Zagreb, Horvaćanski zavoj 15 ili se u istom roku šalju poštom
preporučeno (s naznakom Studijski centar za izobrazbu trenera),na gornju adresu.
Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) dostupni su na internetskoj stranici KIF-a
(www.kif.unizg.hr)
Uz prijavu za dodatnu provjeru posebnih znanja i sposobnosti pristupnici prilažu:
1. kraći životopis (sportski)
2. za upis na:
2.1. jedno od sportskih usmjerenja – presliku rješenja HOO o stečenom statusu vrhunskog,
vrsnog ili darovitog sportaša Hrvatske (od I. do VI. kategorije); ili potvrdu nacionalnog
odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem sustavnom bavljenju
izabranom granom sporta; ili svjedodžbu o završenom tečaju i položenom trenerskom
ispitu i potvrdu o stečenom najmanje dvogodišnjem trenerskom iskustvu;
2.2. fitnes ili kondicijsku pripremu sportaša – potvrdu odgovarajućeg fitnes ili aerobic centra
ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskom aktivnosti u trajanju od
najmanje dvije godine (poželjno);
2.3. sportsku rekreaciju – potvrdu odgovarajućeg sportsko-rekreacijskog centra ili udruge o
organiziranom bavljenju sportsko-rekreacijskim aktivnostima u trajanju od najmanje
dvije godine (poželjno);
Prijave za upis na studij u rujanskom roku za nepopunjena upisna mjesta na svim studijskim smjerovima i
usmjerenjima primat će se od 01. do 05. rujna 2014. godine.
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3. Razredbeni postupak
Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis za studij na bilo koji od studijskih smjerova i sportskih usmjerenja
podliježu razredbenom ispitu. Razredbeni ispit održat će se u subotu, 14. lipnja 2014. godine s početkom u 8.00
sati na Kineziološkom fakultetu, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15.
Razredbeni ispit (postupak) obuhvaća:
1. ocjenu zdravstvenog stanja;
2. provjeru znanja plivanja;
3. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.
Ocjena zdravstvenog stanja vrši se na osnovi liječničkog pregleda kojeg pristupnici moraju samostalno obaviti
kod liječnika medicine rada. Potrebne obrasce za zdravstveni pregled (anamnestički upitnik i zdravstveni list)
pristupnici mogu preuzeti s internetske stranice KIF-a (www.kif.unizg.hr)
Nepovoljna ocjena zdravstvenog statusa ili iz znanja plivanja isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.
Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedino
studijsko usmjerenje odnosno sportsku granu.
Rang lista prioriteta za upis na studij sastavlja se odvojeno za svako studijsko usmjerenje (fitnes, kondicijska
priprema sportaša, sportska rekreacija i razni sportovi).
Lista prioriteta za upis na željeni studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:
a) na temelju uspjeha u srednjoj školi
do 200 bodova
b) na temelju položenih ispita državne mature
- Hrvatski jezik
- Matematika
- Strani jezik

do 250 bodova
90 bodova
80 bodova
80 bodova

c) na temelju izvršene provjere motoričkih znanja i/ili sposobnosti do 450 bodova
(pristupnik koji na razredbenom ispitu na provjeri motoričkih sposobnosti i/ili specifičnih
motoričkih znanja ostvari ukupno manje od 160 bodova nije ostvario razredbeni prag)
d) na temelju postignutog sportskog statusa
- sportaš I. kategorije
100 bodova
- sportaš II. kategorije
95 bodova
- sportaš III. kategorije
90 bodova
- sportaš IV. kategorije
85 bodova
- sportaš V. i VI. kategorije
80 bodova
Pripadajući bodovi po osnovi postignutog sportskog statusa priznaju se svim kategoriziranim sportašima i to
neovisno koje studijsko usmjerenje upisuju.
Iznimno, pristupnicima vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske (od I. do VI. kategorije) priznaje
se pravo izravnog upisa na studij ukoliko upisuju studijsko usmjerenje iz sporta u kojemu imaju ostvarenu
kategoriju, ako polože državnu maturu, pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i da zadovolje na provjeri
znanja plivanja.
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Troškovi razredbenog ispita iznose 500,00 kuna, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog
fakulteta br.HR76 2500 0091 1012 3280 5, poziv na broj 07-71-1.
Kopiju uplatnice, zajedno s dokumentacijom o obavljenom liječničkom pregledu (popunjeni
anamnestički upitnik i zdravstveni list), pristupnik je dužan donijeti na razredbeni ispit.
Pored toga, na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani
putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.
Razredbeni ispit u rujanskom roku održat će se u srijedu, 10.09.2014. godine s početkom u 8.00 sati.
Eventualno nepopunjena upisna mjesta na bilo kojem od studijskih usmjerenja po završetku razredbenog
ispita u rujanskom roku rasporedit će se ravnomjerno na preostale studijske smjerove odnosno usmjerenja
prema integriranoj jedinstvenoj rang-listi prioriteta za upis na studij sačinjenoj za sva studijska usmjerenja.
4. Upis na studij
Upis na studij provodit će se od 18. srpnja 2014. godine na dalje, a u eventualnom rujanskom roku od 22. rujna
2014. godine prema obavijesti koja će biti oglašena na internetskoj stranici KIF-a.
Visina participacije izvanrednih studenata u troškovima studija za ak. 2014./15. godinu iznosi 5.500,00 kn po
svakom semestru.
5. Stručne kompetencije i stručni naziv koji se stječe završetkom studija
Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj
pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI
PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE iz: IZABRANOG SPORTA (atletike, badmintona,
hrvanja, juda, košarke, nogometa, odbojke, plesa, plivanja, ritmičke gimnastike, rukometa, sportske gimnastike,
streljaštva ili tenisa) ili FITNESA, ili KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA, ili SPORTSKE REKREACIJE.
6. Obavijesti
Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski
zavoj 15, na tel. 01/3658-623 ili 3658-625.
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Sveučilište u Zagrebu
PRAVNI FAKULTET
Trg maršala Tita 14, Zagreb
www.pravo.unizg.hr
Studijski
Studijski programi
1. Pravo, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
2. Socijalni rad, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
3. Javna uprava, preddiplomski stručni studij, trajanje 3 godine
4. Porezni studij, preddiplomski stručni 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 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)

do 150 bodova
do 100 bodova
do 150 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
osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta RH) iz bilo kojeg društvenog, humanističkog ili prirodoslovnog
predmeta
do 50 bodova
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti za studijske programe 1. i 2. predaju se u Nacionalni
informacijski sustav prijave na visoka učilišta „Postani student“ do 23. svibnja 2014
2014.
Pristupnici koji se prijavljuju i za studijski program 1. i za studijski program 2. trebaju se prijaviti i pristupiti
provjeri posebnih sposobnosti za svaki studij posebno.
64

Provjera posebnih sposobnosti (c) provest će se 12
12. lipnja 2014
2014.
Raspored i mjesto održavanja provjere bit će objavljeni najkasnije 9. lipnja 2014
2014. na web stranicama
www.postani-student.hr i www.pravo.unizg.hr te oglasnim pločama fakulteta.

Pristupnici, da bi stekli
stekli pravo na upis na studijske programe 1. i 2., trebaju položiti sve ispite na državnoj
maturi a na provjeri posebnih sposobnosti trebaju steći najmanje 25 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 450 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)

do 250 bodova
do 100 bodova
do 200 bodova

Pristupnici, da bi stekli pravo na upis na studijske programe 3. i 4., trebaju položiti sve ispite na
državnoj maturi.
Upisi
Upisi prema listi redoslijeda u srpanjskom upisnom roku obavljat će se prema posebnom rasporedu koji će
najkasnije do 14. srpnja 2014
2014. biti objavljen na web stranici www.pravo.unizg.hr. Rujanski razredbeni i upisni
rokovi provode se samo ako ostane slobodnih mjesta nakon srpanjskog roka.
Plaćanja participacije pri upisu u prvu godinu studija ovoga
ovoga Fakulteta u statusu redovitog studenta
oslobođeni su samo oni pristupnici koji se prvi puta upisuju u prvu godinu studija u statusu redovitog
studenta na istoj razini studija.
Sve relevantne informacije u vezi razredbenog postupka i upisa objavljivat će se na web stranici
www.pravo.unizg.hr

65

Sveučilište u Zagrebu
UČITELJSKI FAKULTET
Savska cesta 77, Zagreb
www.ufzg.unizg.hr

Studijski programi
1. Rani i predškolski odgoj i obrazovanje, sveučilišni preddiplomski studij, trajanje 3 godine (Zagreb, Čakovec,
Petrinja)
2. Učiteljski studij, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5 godina (Zagreb,
Čakovec, Petrinja)
3. Učiteljski studij s engleskim jezikom, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5
godina (Zagreb)
4. Učiteljski studij s njemačkim jezikom, integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij, trajanje 5
godina (Zagreb)

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski
studijsk i 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 (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik

do 300 bodova
200 bodova
do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
provjera predispozicija za rješavanje likovno-kreativnih zadataka
provjera motoričkih sposobnosti
provjera predispozicija za razvoj sluha i ritma
do 100 bodova
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, Biologija
- 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)
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 2. sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 250 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika (50% uspješnosti testa)
Strani (ili klasični) jezik

do 300 bodova
200 bodova
do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
provjera predispozicija za rješavanje likovno-kreativnih zadataka
provjera motoričkih sposobnosti
provjera predispozicija za razvoj sluha i ritma
do 100 bodova
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, Biologija
- 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
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika (50% uspješnosti testa)
- Engleski jezik (viša razina, studijski program 3.)
- Njemački jezik (viša razina, studijski program 4.)
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
provjera predispozicija za rješavanje likovno-kreativnih zadataka
provjera motoričkih sposobnosti
provjera predispozicija za razvoj sluha i ritma

do 250 bodova

do 250 bodova
do 100 bodova
do 250 bodova

do 100 bodova
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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, Biologija
- 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)

NAPOMENA uz studijske programe pod 3. i 4.:
Položen istovjetni ispit državne mature iz engleskog/njemačkog jezika na višoj razini uvjet je za:
a) pristupnike koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili u Republici Hrvatskoj prije 2010.
godine,
b) pristupnike koji nakon uvođenja državne mature nisu položili ispit državne mature
njemačkog/engleskog jezika na višoj razini
c) te pristupnike koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se 17. i 18. lipnja
lipnja 2014. prema prijavama koje treba dostaviti
do 6. lipnja 2014. Učiteljskom fakultetu.
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Sveučilište u Zagrebu
FILOZOFSKI FAKULTET
Ivana Lučića 3, Zagreb
www.ffzg.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Anglistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Antropologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Arheologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Češki jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Etnologija i kulturna antropologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Filozofija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Fonetika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Francuski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Germanistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Grčki jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Hungarologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Indologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Informacijske znanosti (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 god.
Judaistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Južnoslavenski jezici i književnosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Komparativna književnost (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveuč. studij, trajanje 3 god.
Kroatistika (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Latinski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Lingvistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Nederlandistika (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Pedagogija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Poljski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Portugalski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Povijest umjetnosti (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Psihologija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Rumunjski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Ruski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Slovački jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Španjolski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Švedski jezik i kultura (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Talijanistika (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Turkologija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Ukrajinski jezik i književnost (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Povijest - geografija (matični Filozofski fakultet), integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

I) Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe od 1. do 25.,
25. 27., 28., 29. i od 31. do 35.
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
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Matematika (niža razina)
do 50 bodova
Strani (ili klasični) jezik (viša razina, a samo za Anglistiku 80% riješenosti testa engleski jezik viša razina )
do 150 bodova
Izborni predmet (Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Geografija ili Povijest ili Filozofija ili
Logika ili Psihologija ili Sociologija ili Grčki jezik ili Latinski jezik ili Drugi strani jezik)
do 50 bodova
c) Na temelju provjere posebnih znanja i sposobnosti
Test intelektualnih sposobnosti
do 300 bodova
položena Državna matura ili ispit predznanja iz stranog jezika za upis na studij iz odgovarajućeg jezika za
studijske programe 8., 31. i 33. (francuski, španjolski i talijanski) - ELIMINACIJSKI UVJET ZA UPIS NA
STUDIJ
ispit predznanja 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 18. (latinski i grčki jezik) - ELIMINACIJSKI UVJET
ZA UPIS NA STUDIJ
RAZREDBENI PRAG na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa..
Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka, tj. kandidati
koji ne prijeđu zadani prag, nemaju pravo upisa na dotični studijski program bez obzira na broj bodova koje
ostvaruju iz uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi.
d)

Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
- položen ispit iz znanja trećeg stranog 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: Filozofija, Geografija, Hrvatski

jezik, Informatika, Logika, Matematika, Povijest, Strani jezik
- završene dvije četverogodišnje srednje škole
- vrhunski športaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a
Za svaku od navedenih kategorija kandidati mogu dobiti po 20 bodova, ali kumulativno (uzimajući u obzir sve
kategorije zajedno) najviše do 50 bodova.
II) Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 26. (Psihologija) 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 (viša razina)
do 150 bodova
Matematika (viša razina)
do 150 bodova
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
do 100 bodova
Izborni predmet (Informatika ili Kemija ili Biologija ili Fizika ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili
Sociologija)
do 50 bodova
c) Na temelju provjere posebnih znanja i sposobnosti
Test intelektualnih sposobnosti

do 300 bodova

RAZREDBENI PRAG na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa..
Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka, tj. kandidati
koji ne prijeđu zadani prag, nemaju pravo upisa na dotični studijski program bez obzira na broj bodova koje
ostvaruju iz uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi.
Na studijski program Psihologija pristupnici se upisuju u skladu s definiranom kvotom, pri čemu je maksimalni
upisni kapacitet za ovaj studijski program ukupno 87 studenata.
d)

Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
- položen ispit iz znanja trećeg stranog jezika na Filozofskom fakultetu
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- osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju za učenike srednjih škola (u organizaciji Ministarstva
znanosti, obrazovanja i športa RH) iz jednog od sljedećih predmeta: Filozofija, Geografija, Hrvatski

jezik, Informatika, Logika, Matematika, Povijest, Strani jezik
- završene dvije četverogodišnje srednje škole
- vrhunski športaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a
Za svaku od navedenih kategorija kandidati mogu dobiti po 20 bodova, ali kumulativno (uzimajući u obzir sve
kategorije zajedno) najviše do 50 bodova.
III) Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 30. (Sociologija) 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 (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Sociologija)

do 150 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova
do 150 bodova

c) Na temelju provjere posebnih znanja i sposobnosti
Test intelektualnih sposobnosti

do 300 bodova

RAZREDBENI PRAG na testu intelektualnih sposobnosti iznosi 20% od ukupnog broja bodova testa..
Pristupnik koji na testu ne prijeđe razredbeni prag isključuje se iz daljnjeg razredbenog postupka, tj. kandidati
koji ne prijeđu zadani prag, nemaju pravo upisa na dotični studijski program bez obzira na broj bodova koje
ostvaruju iz uspjeha u srednjoj školi i na državnoj maturi.
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
- položen ispit iz znanja trećeg stranog 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: Filozofija, Geografija, Hrvatski jezik,

Informatika, Logika, Matematika, Povijest, Strani jezik
- završene dvije četverogodišnje srednje škole
- vrhunski športaši I. i II. kategorije prema odluci HOO-a
Za svaku od navedenih kategorija kandidati mogu dobiti po 20 bodova, ali kumulativno (uzimajući u obzir sve
kategorije zajedno) najviše do 50 bodova.
IV) Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na studijski program 36. (Povijest(Povijest- Geografija) sastavlja se
prema sljedećem sustavu bodovanja koji je isti kao za studij Geografija-povijest jer se izvodi kao zajednički
studij s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
do 50 bodova
Matematika (viša razina)
do 100 bodova
Strani jezik (viša razina)
do 50 bodova
Geografija ili Povijest*
do 300 bodova
*Uvjet je za upis na studij položen ispit iz bar jednog od navedenih predmeta na državnoj maturi. Ako je
kandidat položio ispit iz oba predmeta, za bodovanje se uzima najprije onaj predmet iz kojega je kandidat
ostvario bolji uspjeh.
Geografija ili Povijest**
do 100 bodova

71

**Dodatni predmet nije uvjet za upis na studij, ali donosi bodove ako je ispit iz njega položen na državnoj
maturi.
Biologija ili Kemija ili Fizika***
do 50 bodova
***Nisu uvjeti za upis na studij, ali ako je ispit iz jednog od navedenih predmeta položen na državnoj maturi,
donosi bodove. Ako je kandidat položio ispit iz 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 (kategorija pisana provjera
znanja)
za svaku godinu 70 bodova
- osvojeno 4. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 100 bodova
- osvojeno 5. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 90 bodova
- osvojeno 6. mjesto na državnom natjecanju iz predmeta Geografija
za svaku godinu 80 bodova
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Biologija ili Fizika ili Kemija
20 bodova
- osvojeno jedno mjesto od prva tri mjesta na državnom natjecanju u RH iz predmeta Geografija ili
Povijest (kategorija pisana provjera znanja)
IZRAVAN UPIS (1 000 bodova)
- sudjelovanje na državnom natjecanju iz predmeta Geografija tijekom sve četiri godine
srednjoškolskog obrazovanja
IZRAVAN UPIS (1000 bodova)
postignuti rezultati na županijskim natjecanjima tijekom srednjoškolskog obrazovanja:
- osvojeno prvo mjesto na županijskom natjecanju iz predmeta Geografija (i potvrđeno odlukom
Državnoga povjerenstva za natjecanje iz Geografije)
za svaku godinu 20 bodova

Prijave za upis i razredbeni postupak
Prijave za upis i razredbeni postupak obavljaju se elektroničkim putem u Nacionalni informacijski sustav za
prijave na visoka učilišta (NISpVU) pri Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje
(AZVO). Za ljetni razredbeni rok prijave preko NISpVU sustava primaju se do uključivo subote, 07. lipnja
2014.
Prijave za dodatne provjere posebnih znanja i sposobnosti
Da bi mogli pristupiti testiranju intelektualnih sposobnosti i ispitima predznanja stranih i klasičnih jezika koje
u sklopu razredbenog postupka provodi Filozofski fakultet kandidati se, osim prijave u NISpVU, trebaju
obavezno dodatno prijaviti u Studentskoj službi Filozofskoga fakulteta.
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Prijave za testiranje
testiranje intelektualnih sposobnosti za ljetni rok i ispite predznanja stranih i klasičnih jezika
predaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta od ponedjeljka 9. lipnja do uključivo subote 14. lipnja
2014., na tiskanicama dostupnima na internetskoj stranici Filozofskog fakulteta www.ffzg.unizg.hr.
Provjera posebnih znanja i sposobnosti (c) provodit će se u sljedećim terminima:
- ispiti predznanja francuski, talijanski i klasičnih jezika ponedjeljak 16. lipnja i talijanskog
talijanskog jezika
utorak. 17. lipnja 2014. prema rasporedu koji će biti objavljen na www.ffzg.unizg.hr.
- test intelektualnih sposobnosti subota 28. lipnja 2014. prema rasporedu po lokacijama i dvoranama
koji će biti objavljen
objavljen na www.ffzg.unizg.hr.
Prijava ispita znanja trećeg stranog jezika,
jezika kojima se mogu ostvariti bodovi na temelju dodatnih učenikovih
postignuća, predaju se u Studentskoj službi Filozofskog fakulteta od ponedjeljka
ponedjeljka 9. lipnja do uključivo
subote 14. lipnja 2014.

Ispiti znanja trećeg stranog jezika, održavati će se od 16. do 18. lipnja 2014.
2014 Organizirati će se ispiti
znanja trećeg stranog jezika za: engleski, njemački, francuski, španjolski, ruski, talijanski, švedski,
japanski, mađarski, turski, portugalski, latinski, starogrčki, grčki, hindski, kineski, bugarski,
makedonski, slovenski, ukrajinski, češki, poljski, slovački, arapski i hebrejski jezik. Preduvjeti za
prijavu ispita i raspored ispita po danima biti će objavljeni na www.ffzg.unizg.hr
Uz popunjenu prijavu za testiranje intelektualnih sposobnosti treba priložiti dokaz o uplati troškova na ime
pristupnika u iznosu od 250,00 kuna, koji se uplaćuje na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Ličića 3:
IBAN HR1823600001101311177, uz opis plaćanja: 'Razredbeni postupak 2014./2015.', a u pozivu na broj
primatelja upisati '1007-OIB pristupnika'.
Uz popunjenu prijavu za testiranje predznanja stranih i klasičnih jezika treba priložiti dokaz o uplati troškova
u iznosu od 100,00 kuna (po ispitu/jeziku), koji se uplaćuje na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana
Ličića 3: IBAN HR1823600001101311177, uz opis plaćanja: 'Ispit predznanja jezika 2014./2015.', a u pozivu na broj
primatelja upisati '1009-OIB pristupnika'.
Uz popunjenu prijavu za testiranje znanja trećeg svjetskog jezika treba priložiti dokaz o uplati troškova u
iznosu od 200,00 kuna (po ispitu/jeziku), koji se uplaćuje na račun Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Ličića
3: IBAN HR1823600001101311177, uz opis plaćanja: 'Ispit trećeg stranog jezika 2014./2015.', a u pozivu na broj
primatelja upisati '1019-OIB pristupnika'.
Jesenski razredbeni rok
Za jesenski razredbeni rok prijave će se primati samo ako je nakon prvog upisnog roka na Filozofskom
RH, o čemu će obavijest biti
fakultetu ostalo više od 5% nepopunjenih mjesta u kvoti za državljane RH
pravovremeno objavljena na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Filozofskoga fakulteta www.ffzg.unizg.hr.
Ako bude održan jesenski razredbeni rok, prijave za test intelektualnih sposobnosti primat će se u Studentskoj
službi Filozofskog fakulteta 4. i 5. rujna 2014. godine,
godine , a testiranje će se održati 13. rujna 2014.
Ispiti predznanja stranih jezika i provjere znanja trećeg stranog jezika se u jesenskom roku neće održavati.
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Sveučilište u Zagrebu
HRVATSKI STUDIJI
ZnanstvenoZnanstveno - učilišni kampus Borongaj
Borongajska cesta 83d, Zagreb
www.hrstud.unizg.hr
www.hrstud.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Filozofija (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Komunikologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje
3 godine
Kroatologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje
3 godine
Latinski jezik (dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Povijest (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Psihologija (jednopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Sociologija (jednopredmetni i dvopredmetni), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje
3 godine

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske
stud ijske programe sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja:
Studijski program 1. (Filozofija) (dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Filozofija, Logika, Etika,
Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija, Povijest)

do 550 bodova
do 250 bodova
do 200 bodova
do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti (nema provjere)

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Osvojeno 1.-3. mjesto na državnom natjecanju iz
filozofije ili logike

do 50 bodova

Studijski program 2. (Komunikologija) (jednopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi

do 550 bodova
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Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Etika, Logika, Povijest,
Psihologija, Sociologija)

do 250 bodova
do 250 bodova
do 50 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
Test apstraktnog mišljenja
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

do 250 bodova
nema bodova

Studijski
Studijski program 2. (Komunikologija) (dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 250 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Etika, Logika, Povijest,
Psihologija, Sociologija)

do 750 bodova
do 300 bodova
do 300 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

do 150 bodova

Studijski
Studijski program 3. (Kroatologija) (jednopredmetni i dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (bilo koji humanistički predmet)

do 600 bodova
do 350 bodova
do 150 bodova
do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Za osvojeno 1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz hrvatskoga jezika izravan upis na
jednopredmetni studij kroatologije
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Studijski program 4. (Latinski jezik) (dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Latinski jezik, Grčki jezik, Filozofija,
Logika, Etika, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija,
Povijest, Zemljopis);

do 600 bodova
do 300 bodova
do 200 bodova

do 100 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Studijski program 5. (Povijest) (jednopredmetni i dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Povijest, Filozofija, Latinski jezik,
Geografija, Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija)

do 600 bodova
do 300 bodova
do 200 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

do 100 bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
Sudjelovanje na državnim natjecanjima (bez obzira na osvojeno mjesto)
do 100 bodova
Studijski program 6. (Psihologija) (jednopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Psihologija, Sociologija, Filozofija,
Biologija, Fizika, Informatika)

do 550 bodova
do 100 bodova
do 300 bodova
do 100 bodova
do 50 bodova
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c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
Test apstraktnog mišljenja
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

do 250 bodova
nema bodova

Studijski program 7. (Sociologija) (jednopredmetni i dvopredmetni)
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 200 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
do 800 bodova
Hrvatski jezik (viša razina)
do 200 bodova
Matematika (viša razina)
do 300 bodova
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
do 250 bodova
Izborni predmet (Etika, Filozofija, Logika, Politika i gospodarstvo,
Psihologija, Povijest, Sociologija)
do 50 bodova
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti

nema bodova

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća

nema bodova

Bodovni prag:
prag :

Isključivo za preddiplomski studij Psihologija (jednopredmetni) i preddiplomski studij
Komunikologija (jednopredmetni).
(jednopredmetni) .
Bodovni prag iznosi 20% riješenosti Testa apstraktnog mišljenja i 33-ći percentil na ispitu iz
matematike, te 50-ti percentil na ispitima iz hrvatskog i stranog jezika (tj. kandidat na ispitu iz
matematike mora biti među 67% najboljih maturanata odnosno mora imati rezultat bolji od 33%
najlošijih maturanata, a na ispitima iz hrvatskog i stranog jezika mora biti među 50% najboljih
maturanata).

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji
ko ji
danom 31. siječnja 2014. godine nisu još navršili 24 godine života
Kandidati koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji na dan 31.
siječnja 2014. godine nisu još navršili 24 godine života, mogu polagati ispite državne mature koji su
uvjet za upis na studijske programe na Hrvatskim studijima. Kandidati polažu ispite iz predmeta
Hrvatski jezik (viša razina), Matematika (viša razina), Strani jezik (viša razina), te ispit iz izbornog
predmeta koji je naveden uz uvjete upisa na pojedini studij. Svi kandidati imaju obvezu polaganja
testa apstraktnoga mišljenja za upis na studijske programe koji su naveli provjeru posebnih
sposobnosti. Kandidati se mogu prijaviti za upis na studij i ako ne polože ispite državne mature, no u
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tom slučaju ne dobivaju bodove koji se odnose na taj dio vrednovanja, već se za upis natječu samo s
ocjenama koje su stekli tijekom srednjeg obrazovanja i bodovima ostvarenim provjerom posebnih
sposobnosti.

Prijave kandidata koji su danom 31. siječnja 2014.
2014. godine navršili 24 godine života
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu donijeli su odluku o posebnim uvjetima upisa za kandidate koji
su četverogodišnje srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a koji su do uključivo 31. siječnja
2014. godine navršili 24 godine života. Ti posebni uvjeti upisa uključuju:
a) vrjednovanje ocjena srednjoškolskog obrazovanja (prosjek ocjena svih predmeta tog obrazovanja) u
ukupnom broju bodova razredbenog postupka i to s postotkom određenim uvjetima upisa za pojedine
preddiplomske sveučilišne studije Hrvatskih studija
b) vrjednovanje postignuća tijekom cijelog srednjoškolskog obrazovanja na istim predmetima koji
se svim ostalim kandidatima vrjednuju kroz rezultate državne mature (ocjene iz dotičnih predmeta u
svim razredima srednje škole u kojima su se predmeti izvodili);
c)

rezultate testa apstraktnog mišljenja za programe koji to traže.

Prijave kandidata koji su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske
Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u
državi koja ima uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, mogu se prijaviti na
visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, pri čemu se njihovi rezultati završnih ispita priznaju kao
rezultati ispita državne mature, no moraju polagati test apstraktnoga mišljenja.
Kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, u
državi koja nema uspostavljen sustav vanjskoga vrednovanja srednjega obrazovanja, polažu ispite iz
predmeta čije rezultate visoka učilišta rabe u svrhu rangiranja kandidata pri upisima na studijske
programe, a koji su po sadržaju jednaki ispitima državne mature. Kandidati detalje o prijavi na ispite
državne mature i studijske programe mogu pronaći na mrežnoj stranici www.postani-student.hr.
Participacija u troškovima studija
Participaciju u troškovima studija utvrđuje Senat Sveučilišta u Zagrebu. Na Hrvatskim studijima nije
moguće studirati u statusu izvanrednog studenta.

Test apstraktnog mišljenja
Testu apstraktnoga mišljenja prijavljeni kandidati mogu pristupiti 26. 6. 2014. godine (četvrtak)
(četvrtak na
Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Borongajska cesta 83 d u 16 sati. Napominjemo da Hrvatski studiji
zadržavaju pravo izmjene termina održavanja testa apstraktnog mišljenja. Sve promjene i raspored kandidata
biti će dostupni preko baze podataka www.postani-student.hr i na mrežnim stranicama Hrvatskih studija.
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Kandidati koji polažu Test apstraktnog mišljenja moraju uplatiti na IBAN HR2323400091400021282 Hrvatskih
studija Sveučilišta u Zagrebu 200,00 kuna. Pod svrhu uplate potrebno je navesti: Test apstraktnog mišljenja, a
pod poziv na broj odobrenja - OIB kandidata. Upozoravamo kandidate da posebnu pažnju obrate na upisivanje
točnog OIB-a na uplatnicu i da unesu svoje puno ime i prezime i točnu adresu. Troškove testa apstraktnog
mišljenja, kandidati moraju uplatiti u terminu od 19. svibnja 2014. (ponedjeljka) do 20. lipnja 2014. (petak).
Kopiju potvrde o uplati potrebno je poslati na mail: razredbeni_postupak@hrstud.hr ili faksom na: 01 245 7636.
Kandidati koji u navedenom vremenu ne izvrše uplatu neće moći pristupiti testu apstraktnog mišljenja.

Jesenski razredbeni rok
O eventualnim jesenskim upisnim rokovima kandidati će biti obaviješteni putem aplikacije
www.postani-student.hr i na internetskoj stranici Hrvatskih studija.
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Sveučilište u Zagrebu
HRVATSKI STUDIJI - Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu
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.
Studijski program 1. Filozofija
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Filozofija, Logika, Etika,
Politika i gospodarstvo, Sociologija, Psihologija, Povijest)

do 400 bodova

do 200 bodova
do 100 bodova
do 200 bodova
do 50 bodova

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz predmeta Matematika ili društvenih i humanističkih
predmeta
do 50 bodova
Studijski program 2. Filozofija i religijske znanosti
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Filozofija, Logika, Etika, Politika i gospodarstvo,
Sociologija, Psihologija, Povijest)

do 400 bodova

do 200 bodova
do 100 bodova
do 200 bodova
do 50 bodova

c) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
1.-3. mjesto na državnim natjecanjima iz predmeta
Matematika ili društvenih i humanističkih predmeta

do 50 bodova
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Studijski program 3. Filozofija i latinski jezik
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 400 bodova

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Latinski jezik, Grčki jezik, Povijest,
Filozofija, Logika, Etika, Politika i gospodarstvo, Sociologija,
Psihologije, Geografija)

do 300 bodova
do 200 bodova

do 100 bodova
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Sveučilište u Zagrebu
KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTET
Vlaška 38, Zagreb
Zagreb
www.kbf.unizg.hr
Studijski programi
1. Crkvena glazba (Institut za crkvenu glazbu A. Vidaković), preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
2. Religijska pedagogija i katehetika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
3. Filozofsko-teološki studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
(Zagreb, područni studij u Rijeci)
4. Teologija, stručni studij, trajanje 3 godine (Institut za teološku kulturu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta,
Zagreb)
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program Crkvene glazbe 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
Matematika
Strani (ili klasični) jezik

0 bodova
0 bodova
0 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
solfeggio, teorija glazbe, harmonija, harmonija na glasoviru i glasovir
- ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ

do 700 bodova

(provjera se sastoji od pismenog i usmenog dijela i može se održavati i duže od jednog dana, što ovisi o
broju prijavljenih kandidata)
Elementi provjere posebnih sposobnosti:
- pristupnici koji na provjeri iz Solfeggia i Glasovira ne prijeđu eliminatorni prag za pojedini predmet
ne mogu se upisati;
- eliminatorni prag za Solfeggio i Klavir: ostvareno minimalno 50% od ukupnog broja bodova za
pojedini kolegij, kako je razvrstano:
Solfeggio (pismeni + usmeni) - 30%
Teorija glazbe - 15%
Glasovir - 30%
Harmonija/Harmonija na glasoviru - 20%
Motivacija: Konzultacijski razgovor pristupnika s mjerodavnim članovima Komisije o motiviranosti
za studij - 5%
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 …)
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- osvojeno jedno od prva tri mjesta

30 bodova

- samo sudjelovanje

10 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 450 bodova.
bodova

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe FilozofskoFilozofsko- teološkog studija u Zagrebu i
Rijeci te Religijske pedagogije i katehetike sastavljaju se prema sljedećem sustavu bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik (viša razina)
Matematika
Strani (ili klasični) jezik (viša razina)
Izborni predmet (Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost
ili Povijest ili Geografija ili Fizika ili Kemija ili Biologija ili Etika
ili Vjeronauk)
c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
test motivacije (pismeni i usmeni dio) –
ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
d)

Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
Završena još jedna srednja škola
znanje stranog jezika
kojega kandidat nije učio u srednjoj školi

do 300 bodova

do 200 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova

do 50 bodova

do 200 bodova

40 bodova
20 bodova

Državno natjecanje bilo kojeg predmeta,
uključujući i vjeronaučnu olimpijadu
- osvojeno jedno od prva tri mjesta

30 bodova

- samo sudjelovanje

20 bodova

sportska natjecanja - učenici koji su aktivni sportaši (potvrda koju izdaje klub ili sportska
organizacija/savez)
20 bodova
* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.
PRAG ZA UPIS NA STUDIJ IZNOSI
IZNOSI 500 bodova.
bodova
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na stručni studij Teologije sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Hrvatski jezik
Matematika
Strani (ili klasični) jezik
Izborni predmet (Glazbena umjetnost ili Likovna umjetnost
ili Povijest ili Geografija ili Fizika ili Kemija ili Biologija ili Etika
ili Vjeronauk)

do 400 bodova

do 200 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova

do 50 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
Test motivacije (pismeni i usmeni dio) ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća*
Završena još jedna srednja škola
Znanje stranog jezika
kojega kandidat nije učio u srednjoj školi

do 100 bodova

40 bodova
20 bodova

Državno natjecanje bilo kojeg predmeta,
uključujući i vjeronaučnu olimpijadu
- osvojeno jedno od prva tri mjesta

30 bodova

- samo sudjelovanje

20 bodova

sportska natjecanja - učenici koji su aktivni sportaši
(potvrda koju izdaje klub ili sportska organizacija/savez)

20 bodova

* Ukupan broj ostvarenih bodova ne može biti veći od 100.

Pristupnici koji su kandidati za svećeničko zvanje stječu prednost pri upisu temeljem pismene preporuke
mjerodavnog ordinarija odnosno od njega za to određenih osoba ako su prešli bodovni prag na Filozofskoteološkom studiju u Zagrebu i u Rijeci.
Pristupnici za Filozofsko-teološki smjer i za smjer Religijske pedagogije i katehetike, koji su četverogodišnju
srednju školu završili prije uvođenja Državne mature 2010. god. ili srednjoškolsko obrazovanje završili izvan
RH, dužni su na Državnoj maturi polagati hrvatski jezik (A razina), povijest i vjeronauk.
Pristupnici za studij Crkvene glazbe i stručni studij Teologije, koji su četverogodišnju srednju školu završili prije
uvođenja Državne mature 2010. god. ili srednjoškolsko obrazovanje završili izvan RH nemaju obvezu polaganja
Državne mature, ali se moraju prijaviti (evidentirati) u sustavu državne mature (sustav Postani student).
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Kandidati za upis stručnog studija Teologije koji žele prikupiti više bodova i ostvariti bolji plasman, mogu
polagati ispite redovne Državne mature.
Fakultet predviđa mogućnost upisa stranih studenata, ukupno 8 za sve smjerove.
Prijave za provjeru posebnih sposobnosti (motivacijski postupak, solfeggio, teorija glazbe, harmonija,
harmonija na glasoviru i glasovir) predaju se ili šalju preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Katolički
bogoslovni fakultet, Tajništvo studija, Vlaška 38, 10000 Zagreb (pristupnici koji se žele upisati na područni
studij u Rijeci prijave šalju ili donose na adresu Teologija u Rijeci, Omladinska 14, 51000 Rijeka), na tiskanici
dostupnoj na web stranici KBF-a www.kbf.unizg.hr i to:
za ljetni rok za studijske programe FilozofskoFilozofsko- teološkog studija u Zagrebu i Rijeci, Religijske pedagogije i
katehetike te stručni studij Teologije od 9. do 13. lipnja 2014., a za studijski
studij ski program Crkvene glazbe od 1.
do 4. srpnja 2014., a za jesenski rok za sve studijske programe FilozofskoFilozofsko- teološkog studija u Zagrebu i
Rijeci, Religijske pedagogije i katehetike, Crkvene glazbe te stručni studij Teologije od 1. do 5. rujna
2014.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih sposobnosti u iznosu od 150,00
kuna, koji se uplaćuje na žiro-račun Katoličkoga bogoslovnog fakulteta: IBAN HR732360000-1101358687, s
naznakom „za provjeru posebnih sposobnosti“.
Provjera
Provjera posebnih sposobnosti (c) za studijske programe FilozofskoFilozofsko- teološkog studija u Zagrebu i Rijeci,
Religijske pedagogije i katehetike te stručni studij Teologije provodit će se u prostorijama Fakulteta u
Vlaškoj 38 (za kandidate u Rijeci na adresi Omladinska
Omladinska 14) 17. lipnja 2014. u ljetnom roku, a 9. rujna
2014. u jesenskom roku (ako ostane slobodnih mjesta za upis).
Provjera posebnih sposobnosti (c) za studijski program Crkvene glazbe provodit će se u prostorijama
Fakulteta u Vlaškoj 38, 8. srpnja 2014. u ljetnom roku, a 9. rujna 2014. u jesenskom roku (ako ostane
slobodnih mjesta za upis).

Za upis na KBF potrebno je priložiti i potvrdu o krštenju te mišljenje župnika, a za svećeničke i
redovničke kandidate preporuku mjerodavnog Ordinarija. Navedena dokumentacija prilaže se
prilikom prijave!
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UMJETNIČKO PODRUČJE
P ODRUČJE
Sveučilište u Zagrebu
AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI
Trg maršala Tita 5, Zagreb
www.adu.unizg.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
8. Baletna pedagogija*, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
9. Suvremeni ples: Nastavnički smjer*, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
10. Suvremeni ples: Izvedbeni smjer*, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
* Postupci prijave, dodatnih provjera posebnih znanja, vještina i sp
sposobnosti,
osobnosti, te upisa za
za studijske
programi
programi pod brojevima 3, 8, 9, 10 (Gluma,
(Gluma , Baletna pedagogija, Suvremeni ples: Nastavnički smjer i
Suvremeni ples: Izvedbeni smjer)
smjer) neće se održati u srpanjskom, već samo u rujanskom razredbenom
roku temeljem naknadne odluke Senata.
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 10.
10 . 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 je uvjet za kandidate koji su
srednjoškolsko obrazovanje završili 2010. g. ili kasnije)
Hrvatski jezik (viša razina)
do 100 bodova
c) Na temelju dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti
Individualni prijamni ispit*
do 800 bodova
*ELIMINATORNI
*ELIMINATORNI UVJET ZA UPIS NA STUDIJ
Prijave za dodatnu provjeru posebnih znanja, vještina i sposobnosti predaju se ili šalju poštom u skladu s
rokovima i uputama objavljenim na web stranici ADU www.adu.unizg.hr. Uz popunjenu prijavu treba priložiti
dokaz o uplati troškova dodatne provjere u iznosu od 500,00 kuna, a koji se uplaćuje na IBAN :
HR4223900011100013453 Akademije dramske umjetnosti, s naznakom „prijamni“, Poziv na broj je OIB
kandidata.
Provjere posebnih znanja,
znanja , vještina i sposobnosti provodit će se u razdoblju od 16. lipnja do 4. srpnja
2014. u srpanjskom razredbenom roku te u razdoblju od 01. rujna do 11. rujna 2014. u rujanskom
razredbenom roku, prema rasporedu objavljenom na mrežnim stranicama ADU www.adu.unizg.hr i
oglasnoj ploči sastavnice.
Datumi jesenskog roka za one preddiplomske studije na kojima nakon ljetnog razredbenog roka ostane
razredbenom
m roku.
nepopunjenih mjesta unutar kvota, objavit će se nakon upisa u ljetnom razredbeno
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Sveučilište u Zagrebu
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Ilica 85, Zagreb
http://www.alu.unizg.hr
Studijski programi
1.
2.
3.
4.

Animirani film i novi mediji; preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Grafika, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Kiparstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Konzerviranje i restauriranje umjetnina; smjerovi: Slikarstvo, Kiparstvo, integrirani preddiplomski i
diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
5. Likovna kultura, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
6. Slikarstvo, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 4 godine
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijske programe 1. - 6. sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi:
Hrvatski jezik

do 100 bodova

do 100 bodova

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. (Konzerviranje i restauriranje 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, ne starija od 3 mjeseca (posebice s obzirom na daltonizam,
klaustrofobiju, akrofobiju)*
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 3 mjeseca *
do 800 bodova
*ELIMINATORNI UVJETI ZA UPIS NA STUDIJ
Studijski program 5. (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 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

Napomena:
**Eliminatorni prag za upis na studij na temelju provjere posebnih sposobnosti iznosi 400 bodova.

d) Na temelju dodatnih učeničkih postignuća

nema bodova

Prijave za upis i razredbeni postupak primaju se :
-

za srpanjski razredbeni rok do uključivo petka, 23. svibnja 2014.
za rujanski razredbeni rok do uključivo petka, 29. kolovoza 2014.

U srpanjskom će se razredbenom roku prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti
primati 09. lipnja i 10. lipnja 2014.
2014. godine.
Obrazac prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti, zajedno s mapom domaćih radova
te potvrdom o općem zdravstvenom stanju i uvjerenjem o nekažnjavanju (ne starijima od 3 mjeseca; uvjet za
pristupnike za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Konzerviranje i restauriranje
umjetnina), potrebno je osobno dostaviti u studentsku referadu Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u
Zagrebu.
Obrazac prijave bit će dostupan na web stranici Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
(www.alu.unizg.hr) te u studentskoj referadi Akademije.
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U rujanskom će se razredbenom roku prijave za pristup provjeri posebnih znanja, vještina i sposobnosti
primati 1. rujna i 2. rujna 2014. godine.
godine.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova provjere posebnih znanja, vještina i
sposobnosti u iznosu od 300 kuna.
kuna
Pristupnici za sve preddiplomske studije ovaj iznos trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih
umjetnosti: HR2823400091100163831 s naznakom „za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati
65264817
pristupnici za integrirani preddiplomski i diplomski studij Restauriranje i konzerviranje umjetnina iznos od
300 kuna trebaju uplatiti na žiro-račun Akademije likovnih umjetnosti: HR2823400091100163831, s naznakom
„za razredbeni postupak“; u rubriku POZIV NA BROJ upisati 65264818.
Provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti će se u srpanjskom roku provoditi u razdoblju između
12. lipnja - 20. lipnja 2014., a u rujanskom roku u razdoblju
razdoblju između 4. rujna - 11. rujna 2014. godine.
Na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu može se prijaviti samo za jedan studijski program u
istom roku.
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Sveučilište u Zagrebu
MUZIČKA AKADEMIJA
Gundulićeva 6, Zagreb
www.muza.unizg.hr

Studijski
Studijski programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Kompozicija; smjer: Kompozicija, Elektronička kompozicija, Primijenjena kompozicija3 Integrirani
preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Teorija glazbe, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Muzikologija; smjer: Muzikologija, Etnomuzikologija4, Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Muzikologija - dvopredmetno, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5
godina
Dirigiranje; smjer: Dirigiranje, Zborsko dirigiranje5, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni
studij, trajanje 5 godina
Pjevanje, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Studij za instrumentaliste, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
a) smjer – Udaraljke
b) smjer – Harfa
c) smjer – Klavir
d) smjer – Čembalo
e) smjer – Orgulje
f) smjer – Violina
g) smjer – Viola
h) smjer – Violončelo
i) smjer – Kontrabas
j) smjer – Gitara
k) smjer – Flauta
l) smjer – Oboa
m) smjer – Klarinet
n) smjer – Fagot
o) smjer – Saksofon
p) smjer – Rog
q) smjer – Truba
r) smjer – Trombon
s) smjer - Tuba
Glazbena pedagogija, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, trajanje 5 godina
Glazbena pedagogija - dvopredmetno, Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij,
trajanje 5 godina

3 (prva godina je zajednička, smjerovi od druge godine)
4

(prve tri godine zajedničke, smjerovi od četvrte godine)

5 (prva godina je zajednička, smjerovi od druge godine)
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Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na studijski program 1. - 9. sastavljaju se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
1. ZAJEDNIČKI KRITERIJI
Ukupno u razredbenom postupku
a) za uspjeh u srednjoj školi6
b) na temelju uspjeha na državnoj maturi
c) za ispite u postupku provjere
d) na temelju dodatnih učenikovih postignuća

1000 bodova
100 bodova
nema bodova
900 bodova
nema bodova

Za studijski program 2. (Teorija glazbe)
Ukupno u razredbenom postupku
a) za uspjeh u srednjoj školi
b) na temelju uspjeha na ispitu Državne mature
Hrvatski jezik (viša razina )
c) za ispite u postupku provjere
d) na temelju dodatnih učenikovih postignuća

1000 bodova
100 bodova
0 bodova
900 bodova
nema bodova

Za studijske programe 3. i 4. (Muzikologija i Muzikologija dvopredmetno)
Ukupno u razredbenom postupku
a) za uspjeh u srednjoj školi
b) na temelju uspjeha na ispitu Državne mature
Hrvatski jezik (viša razina )
Strani jezik (viša razina)
c) za ispite u postupku provjere
d) na temelju dodatnih učenikovih postignuća

1000 bodova
100 bodova
0 bodova
100 bodova
800 bodova
nema bodova

Za studijske programe 8. i 9. (Glazbena pedagogija, jednopredmetni i dvopredmetni studij)
Ukupno u razredbenom postupku
a) za uspjeh u srednjoj školi
b) na temelju uspjeha na ispitu Državne mature
Hrvatski jezik (viša razina )
c) za ispite u postupku provjere
d) na temelju dodatnih učenikovih postignuća

1000 bodova
100 bodova
100 bodova
800 bodova
nema bodova

2. ELIMINACIJE
A
Razredbeni prag
Pristupnici koji na ispitima u postupku provjere, od 900 mogućih steknu manje od 550 bodova, nisu prešli
razredbeni prag i eliminiraju se iz razredbenog postupka.
6 Osim za strane državljane koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske te mlađe

kandidate kojima se umjesto bodova za uspjeh iz srednje škole na ukupan zbroj bodova postignut na ispitima u
postupku provjere dodaje 10% bodova. (Na taj način nadoknađuje se razlika koja bi nastala uslijed izostanka
bodova dobivenih iz srednjoškolskog uspjeha.)
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Pristupnici koji na ispitima provjere za studijske programe Muzikologije i Glazbene pedagogije
(jednopredmetni i dvopredmetni studij), od 800 mogućih steknu manje od 450 bodova nisu prešli razredbeni
prag i eliminiraju se iz razredbenog postupka. Pristupnici se eliminiraju iz postupka i ukoliko nisu pristupili ili
su negativno ocijenjeni na propisanim ispitima Državne mature.
B

Ispiti u postupku provjere7

Eliminatorni ispiti:
a) GLAVNI PREDMET na studiju pjevanja i studiju za instrumentaliste.
b) KOMPOZICIJA na studiju kompozicije.
c) DIRIGIRANJE i SVIRANJE PARTITURA I KLAVIRSKIH IZVODA na studiju dirigiranja.
d) POVIJEST GLAZBE na studijima muzikologije.
e) SOLFEGGIO na svim studijima.
f) KLAVIR na studiju glazbene pedagogije i glazbene pedagogije dvopredmetno.
Pristupnici koji iz eliminatornih ispita ne steknu minimalni broj bodova eliminiraju se iz razredbenog
postupka. Minimalni broj bodova naveden je uz svaki eliminatorni ispit.
Pristupnici koji iz ostalih ispita dobiju nula (0) bodova, također se eliminiraju se iz razredbenog postupka.
Eliminirat će se i pristupnici koji pripreme ispitne programe što ne odgovaraju zahtjevima ili su lakši od
propisanih, koji zadane skladbe ne nauče u cijelosti ili ih ne sviraju napamet (ako je to obvezno).
3. PRAG ZA UPIS NA STUDIJ IZNOSI 550 bodova (450 bodova za studijske programe Muzikologije i
Glazbene pedagogije (jednopredmetni i dvopredmetni studij)), postignutih provjerom specifičnih znanja,
vještina i sposobnosti.
Prijave za dodatnu provjeru znanja, vještina i sposobnosti se predaju ili šalju poštom od 02. svibnja
svibnja do 13.
lipnja 2014. godine za ljetni rok, te od 21. srpnja do 01. rujna 2014. za jesenski rok, na tiskanici dostupnoj na
web stranici Muzičke akademije.
Uz popunjenu prijavu treba priložiti dokaz o uplati troškova dodatne provjere ZVS u iznosu od 300,00 kuna, a
koji se uplaćuje na IBAN Muzičke akademije: HR50 2340 0091 1001 59167 (za kunske uplate) odnosno HR67
2340 0091 5102 96977 (za devizne uplate), s naznakom „za dodatnu provjeru“.
Provjera posebnih sposobnosti (c) provodit će se u periodu od 30. lipnja do 04. srpnja 2014. u
srpanjskom roku, odnosno od 08. do 10. rujna 2014. u rujanskom roku.
roku.
Detaljne informacije o zahtjevima na ispitima u postupku provjere kao i pregled kriterija za ocjenjivanje
uspješnosti mogu se naći na web stranici Muzičke akademije (www.muza.unizg.hr).

7 Provjera specifičnih znanja,

vještina i sposobnosti provodit će se prema Pravilniku o postupku utvrđivanja
rang liste prijavljenih pristupnika za upise u I. godinu integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih
studijskih programa objavljenom na web stranici Muzičke akademije (www.muza.unizg.hr).
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OSTALI
Sveučilište u Zagrebu
TEOLOŠKI FAKULTET MATIJA
MATIJA VLAČIĆ ILIRIK
Radićeva 34
www.tfmvi.hr
Studijski programi
1. Protestantska teologija, preddiplomski sveučilišni studij, trajanje 3 godine
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na navedeni studijski program sastavlja se prema sljedećem sustavu
bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
- Hrvatski jezik (viša razina)
- Matematika
- Strani (ili klasični) jezik
- Izborni predmet* (Povijest ili Vjeronauk ili Etika
ili Filozofija ili Logika ili Psihologija ili Sociologija)

do 300 bodova

do 200 bodova
do 50 bodova
do 100 bodova
do 50 bodova

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti
-

Motivacijski razgovor**

d) Na temelju dodatnih učenikovih postignuća
- osvojeno jedno mjesto od prvih pet na državnim natjecanjima
u RH iz bilo kojeg predmeta
- pristupnici, kandidati za različita zvanja u crkvama reformacije
i reformacijske baštine, te s njima povezanim organizacijama,
stječu prednost pri upisu na temelju pismene preporuke
nadležne crkvene institucije, ako su uspješno položili državnu
maturu

do 250 bodova

do 50 bodova

IZRAVAN UPIS

* Pristupnik nije obvezan položiti niti jedan od sedam navedenih izbornih predmeta. Polaganjem jednog
predmeta stječu se dodatni bodovi, a najviše 50.
** Svi prijavljeni kandidati moraju pristupiti provjeri posebnih sposobnosti (motivacijskom
motivacijskom razgovoru
razgovoru)
voru
ukoliko se žele upisati na studij. Upute za pristupanje provjeri bit će objavljene na mrežnoj
stranici www.tfmvi.hr i u NISpVU sustavu.
Pravo prijave za upis u posebnoj kvoti na navedeni studijski program imaju i kandidati koji su četverogodišnje
srednje obrazovanje završili prije 2010. godine i koji su uključivo do 31. siječnja 2014. navršili 25 godina života, a
nisu polagali državnu maturu. Oni se trebaju prijaviti na Teološkom fakultetu Matija Vlačić Ilirik i to u
razdoblju od 23.23.- 26. lipnja 2014.
2014 Detaljnije upute bit će objavljene na mrežnoj stranici www.tfmvi.hr
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Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet političkih znanosti, Fakultet prometnih znanosti,
znanosti,
Rudarsko-Građevinski fakultet, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Geodetski fakultet, Rudarsko
geološkogeološko- naftni fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet strojar
strojarstva i brodogradnje i
Fakultet organizacije i informatike
SVEUČILIŠNI STUDIJ
ST UDIJ VOJNO INŽENJERSTVO
Trg maršala Tita 14, Zagreb
http://vojni.unizg.hr/

Studijski program
Sveučilišni studij Vojno inženjerstvo, preddiplomski studij, trajanje 4 godine.
Sveučilišni studij Vojno inženjerstvo izvodi se po posebnom programu suradnjom 11 fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu i u suradnji Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“.

I. RangRang-lista prijavljenih kandidata, državljana Republike Hrvatske koji su završili srednju školu u
Hrvatskoj, sastavlja
sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi

do 300 bodova;
prosjek ocjena svih predmeta srednje škole donosi najviše 300 bodova;

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom
formulom:
Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova
Primjerice, ako je pristupnik u srednjoj školi ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti:
3,70 / 5,0 x 300 = 222 boda.

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika (viša razina)
Strani jezik
Hrvatski jezik (viša razina)

do 300 bodova
do 200 bodova
do 200 bodova

Za bodovanje ovih ispita uzima se postotak riješenosti testa. Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60
% ispita iz Matematike, dobit će za to 60 / 100 x 300 = 180 boda.
Ako kandidat polaže ispit stranog jezika na nižoj razini, maksimalni mogući broj bodova umanjuje se s
odgovarajućim faktorom.
Da bi kandidat bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne
mature.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti za prijem u kadetsku službu
U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i
sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih,
tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 13/14) i posebno vrednovanje u odabirnom kampu. Ovi kriteriji su
eliminacijski uvjeti za upis na studij. Više informacija moguće je naći u Javnom natječaju za
prijam u kadetsku službu.
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Način prijave
Kandidati koji planiraju upisati sveučilišni studij Vojnog inženjerstva Sveučilišta u Zagrebu elektronički se
prijavljuju Središnjem prijavnom uredu na poveznici www.postani-student.hr.
Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2014. godine.
Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji su se prijavili u utvrđenom roku.
U pozivu kandidati će biti upućeni u postupak provjere posebnih sposobnosti u kadetsku službu.
Pravo upisa
Kandidati će ostvariti pravo upisa ako ispune propisane uvjete posebnih sposobnosti i ako se nakon formiranja
konačnih rang lista po ostvarenim bodovima nađu unutar upisne kvote.
U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu
prvu godinu redovitog studija ovog studijskog programa.
Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi ovog studijskog programa i natječaja za upis nalaze se na internetskoj stranici
Ministarstva obrane http://www.morh.hr, stranici Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“
http://hvu.morh.hr kao i na stranici ovog sveučilišnog studija http://vojni.unizg.hr, ili putem e-maila na adresu
vojni@unizg.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti i u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane, te u
Središnjici za upravljanje osobljem na tel: 01/3784-636 i e-mail: prijam_dvs@morh.hr.
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Sveučilište u Zagrebu
Fakultet političkih znanosti, Filozofski fakultet, Fakultet elektrotehnike i računarstva, Fakultet
strojarstva i brodogradnje, Pravni fakultet i Fakultet organizacije i informatike
SVEUČILIŠNI STUDIJ VOJNO VOĐENJE I UPRAVLJANJE
UPRAVLJANJE
Trg maršala Tita 14, Zagreb
http://vojni.unizg.hr/
Studijski program
Sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje, preddiplomski studij, trajanje 4 godine.
Sveučilišni studij Vojno vođenje i upravljanje izvodi se po posebnom programu suradnjom 6 fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu i u suradnji Hrvatskim vojnim učilištem „Petar Zrinski“.

I. RangRang-lista prijavljenih kandidata,
kandidata, državljana Republike Hrvatske koji su završili srednju školu u
Hrvatskoj, sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja.
a) Na temelju uspjeha u srednjoj školi
prosjek ocjena svih predmeta srednje škole donosi najviše

do 300 bodova;
300 bodova;

Broj bodova koje pristupnik dobiva po svakoj komponenti vrednovanja izračunava se sljedećom
formulom:
Broj bodova = Ostvareni rezultat / Maksimalni mogući rezultat x Maksimalni mogući broj bodova
Primjerice, ako je pristupnik u srednjoj školi ostvario prosjek ocjena 3,70, po toj će osnovi dobiti:
3,70 / 5,0 x 300 = 222 boda.

b) Na temelju položenih ispita na državnoj maturi
Matematika
Strani jezik (viša razina)
Hrvatski jezik (viša razina)

do 200 bodova
do 250 bodova
do 250 bodova

Za bodovanje ovih ispita uzima se postotak riješenosti testa. Ako je, primjerice, pristupnik točno riješio 60
% ispita iz Matematike više razine, dobit će za to 60 / 100 x 250 = 150 boda.
Ako kandidat polaže ispit Matematike na nižoj razini, maksimalni mogući broj bodova umanjuje se s
odgovarajućim faktorom.
Da bi kandidat bio uvršten na rang listu mora biti pozitivno ocijenjen iz svih obveznih ispita državne
mature.

c) Na temelju provjere posebnih sposobnosti za prijem u kadetsku službu
U odabirnom postupku kandidati/kinje moraju zadovoljiti zdravstvene, psihičke, tjelesne i
sigurnosne kriterije za kadete propisane Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih,
tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske
(Narodne novine, br. 13/14) i posebno vrednovanje u odabirnom kampu. Ovi kriteriji su
eliminacijski uvjeti za upis na studij. Više informacija moguće je naći u Javnom natječaju za
prijam u kadetsku službu.
Način prijave
Kandidati koji planiraju upisati sveučilišni studij Vojnog vođenja i upravljanja Sveučilišta u Zagrebu
elektronički se prijavljuju Središnjem prijavnom uredu na poveznici www.postani-student.hr.
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Rok za podnošenje prijava je 15. svibnja 2014. godine.
Ministarstvo obrane pozvat će na odabirni postupak sve kandidate/kinje koji su se prijavili u utvrđenom roku.
U pozivu kandidati će biti upućeni u postupak provjere posebnih sposobnosti u kadetsku službu.
Pravo upisa
Kandidati će ostvariti pravo upisa ako ispune propisane uvjete posebnih sposobnosti i ako se nakon formiranja
konačnih rang lista po ostvarenim bodovima nađu unutar upisne kvote.
U kadetsku službu primaju se kandidati/kinje koji u odabirnom postupku postignu najbolje rezultate i upišu
prvu godinu redovitog studija ovog studijskog programa.
Dodatne informacije
Dodatne informacije u vezi ovog studijskog programa i natječaja za upis nalaze se na internetskoj stranici
Ministarstva obrane http://www.morh.hr, stranici Hrvatskog vojnog učilišta „Petar Zrinski“
http://hvu.morh.hr kao i na stranici ovog sveučilišnog studija http://vojni.unizg.hr, ili putem e-maila na adresu
vojni@unizg.hr. Dodatne informacije mogu se dobiti i u područnim odjelima i odsjecima za poslove obrane, te u
Središnjici za upravljanje osobljem na tel: 01/3784-636 i e-mail: prijam_dvs@morh.hr.
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BROJ UPISNIH MJESTA I POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA STUDIRANJA
U priloženoj tablici naveden je broj upisnih mjesta za sve studijske programe Sveučilišta u Zagrebu. Za
pojedine skupine studenata i količinske elemente koriste se sljedeće skraćene oznake:
1. ukupan broj studenata (US)
2. broj redovitih studenata koji su hrvatski državljani ili državljani država članica Europske Unije (RS)
3. broj izvanrednih studenata (IS)
4. broj redovitih studenata koji su strani državljani (S), a koji nisu u kategoriji RS
5. participacija u troškovima studiranja za izvanredne studente (P)
Redoviti studenti koji prvi puta upisuju prvu godinu studija ne plaćaju participaciju u troškovima
studija temeljem Ugovora o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija u
akademskim godinama 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. (Ugovor) koji je s Ministarstvom znanosti
obrazovanja i sporta potpisan 11. prosinca 2012.
Studenti koji ne pripadaju kategorijama studenata koji su temeljem Ugovora koje je Sveučilište
potpisalo s MZOS-om oslobođeni plaćanja participacija, participiraju u troškovima studija prema
Odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu o ujednačenom sustavu participacija studenata u troškovima
studija, donešenoj na sjednici 11. rujna 2012., a prema sljedećoj tablici.
Područja
Biomedicinsko
Biotehničko
Društveno-humanističko
Prirodoslovno
Tehničko
Umjetničko

Visina maksimalne participacije (u kn)
9600
8400
7200
8400
8400
9600

Studenti strani državljani (država koje nisu članice EU) koji se upisuju na studij u statusu redovitih
studenata plaćaju godišnju participaciju u maksimalnom iznosu prema prethodnoj tablici, ako
međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno. Temeljem posebne odluke Senata, za neke studijske
programe može se odrediti viši iznos participacije, ali ne veći od trostrukog iznosa maksimalne
participacije za redovite studente na tome studijskom programu.
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