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UVJETI UPISA NA PRIJEDIPLOMSKE STUDIJE I INTEGRIRANI PRIJEDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ 

SVEUČILIŠTA U ZADRU  
za akademsku godinu 2023./2024. 

 
Napomena: A i B razina ispita iz predmeta Hrvatski jezik vrijedi za kandidate koji su prije 2023. g. 
položili taj ispit.  
 

1. ODJEL ZA ANGLISTIKU 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Anglistika (dvopredmetni) 
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   (razina A)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do   50 bodova 
• Engleski jezik   (razina A)   do 450 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća:  
      
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola      50 bodova 
 
Kandidati koji su se prošle godine natjecali za studij Anglistike na UNIZD  50 bodova 
 
Državno natjecanje  iz engleskog j.;  1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole 100 bodova 
 
Državno natjecanje  iz drugih predmeta humanističkih ili društvenih znanosti;  1. - 3. mjesto;  
1. - 4. razred srednje škole      50 bodova 
 
Kategorija sportaša: 1. i 2.      20 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća   200 bodova 
 
 

2. ODJEL ZA ARHEOLOGIJU 
 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Arheologija (jednopredmetni i 
dvopredmetni) 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   (razina B)   do 350 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 70 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 280 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća 
Položen izborni predmet Povijest na državnoj maturi s ocjenom 2 – 80 bodova, 3 – 120 bodova, 
4 – 160 bodova, 5 – 200 bodova. 
  
 
3. ODJEL ZA EKOLOGIJU, AGRONOMIJU I AKVAKULTURU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Primijenjena ekologija u 
poljoprivredi sastavlja 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 

• Hrvatski jezik   (razina B)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 300 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Položen izborni predmet Kemija ili Biologija na državnoj maturi s ocjenom 2 – 40 bodova, 3 – 60 
bodova, 4 – 80 bodova, 5 – 100 bodova. 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz  matematike, kemije, biologije: 1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred 
srednje škole         izravan upis 
 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Podvodne znanosti i tehnologije 
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   (razina B)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
Položen izborni predmet Kemija ili Biologija ili Fizika na državnoj maturi s ocjenom 2 – 40 bodova, 
3 – 60 bodova, 4 – 80 bodova, 5 – 100 bodova. 
 
 

4. ODJEL ZA EKONOMIJU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Menadžment 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   (razina B)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

5. ODJEL ZA ETNOLOGIJU I ANTROPOLOGIJU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Etnologija i antropologija 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 50 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 250 bodova 
• Bilo koji izborni predmet – nije obvezan    do 100 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 



3 

 

Najmanje dvije godine učenja trećeg stranog jezika u srednjoj školi (osim latinskog i grčkog) ili školi 
stranih jezika tijekom srednjoškolskog obrazovanja  50 bodova 
 
Članstvo u registriranim KUD-ovima, klapama ili etnoudrugama 50 bodova 
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola   50 bodova 
 
Državno natjecanje iz bilo kojeg predmeta ;  1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole  100 bodova
              
Kategorija sportaša: 1. i 2.      20 bodova 
 
 

6. ODJEL ZA FILOZOFIJU  
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Filozofija (dvopredmetni) 
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   (razina B)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

7. ODJEL ZA FRANCUSKE I FRANKOFONSKE STUDIJE 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Francuski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 250 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 50 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 300 bodova 
• Izborni predmet Francuski jezik – nije obvezan  do 100 bodova 
• Bilo koji izborni predmet – nije obvezan    do 50 bodova  

(vrednuje se samo jedan izborni predmet) 
 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća 
        
Učenje francuskog jezika u srednjoj školi. Po godini učenja: 30 bodova 
Učenje francuskog jezika u osnovnoj školi. Po godini učenja: 20 bodova 
 
Završen tečaj francuskog jezika izvan srednje škole, a za koji pristupnik ima valjanu potvrdu.  
1. stupanj:        20 bodova 
2. stupanj:        30 bodova 
3. stupanj:        40 bodova 
DELF diploma A1:       30 bodova 
DELF diploma A2:       50 bodova 
DELF diploma B1:       100 bodova 
DELF diploma B2:       150 bodova 
DALF diploma C1:       izravan upis 
DALF diploma C2:       izravan upis 
Ako kandidat ima više potvrda ili diploma, boduje se samo najviši položeni stupanj. 
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Državno ili međunarodno natjecanje iz francuskog jezika; 1. - 4. r. srednje škole (sudjelovanje) 
         izravan upis  
 
Kategorija sportaša: 1. do 3.      20 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća   200 bodova 
  
 

8. ODJEL ZA GEOGRAFIJU 
 

Rang-list prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Geografija (dvopredmetni) i 
Primijenjena geografija (jednopredmetni) sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja. 
 
a)  prosjek svih ocjena u srednjoj školi    do 150 bodova 
 prosjek zaključnih ocjena iz Geografije   do 100 bodova  
 
b) na temelju položenih ispita na državnoj maturi 

• Hrvatski jezik   (razina A)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200 bodova 
• Izborni predmet Geografija – nije obvezan     do 150 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća    
 
Državno natjecanje iz geografije: 1. - 9. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole          izravan upis 
 
Sudjelovanje na najmanje tri državna natjecanja iz geografije; 1. - 4. r. srednje škole   izravan upis 
 
Sudjelovanje na državnom natjecanju iz geografije u srednjoj školi (10. mjesto i dalje) 100 bodova 

 
 

9. ODJEL ZA GERMANISTIKU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Njemački jezik i književnost 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   0 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 300 bodova 
• Izborni predmet Njemački jezik – nije obvezan  do 100 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
   
Učenje njemačkog jezika u sva 4 razreda srednje škole  50 bodova 
 
DSD (Deutsches Sprachdiplom – Njemačka jezična diploma) 50 bodova 
 
Österreichisches Sprachdiplom – Austrijska jezična diploma 50 bodova 
Goethe Institut Zertifikat (certifikat Goethe instituta)  50 bodova 
 
Državno natjecanje iz njemačkog jezika u srednjoj školi:  1.-15. mjesto – 2. i 3. razred   izravan upis 
 
Županijsko natjecanje iz njemačkog jezika u srednjoj školi: 1.-2. mjesto - 2. i 3. razred   izravan upis 
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola    50 bodova 
 
Kategorija sportaša:  1.-3.      50 bodova 
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   4.-6.      20 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća   200 bodova 
 
 

10. ODJEL ZA HISPANISTIKU I IBERSKE STUDIJE 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Španjolski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 350 bodova 
• Matematika   (razina B)   0 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 350 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća    
 
Državno natjecanje iz  hrvatskog jezika: 1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole  50 bodova 
Državno natjecanje iz  stranog jezika: 1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole   50 bodova 
Državno natjecanje iz  španjolskog jezika: 1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole  izravan upis 
 
Učenje španjolskog jezika u 1. razredu srednje škole   50 bodova 
Učenje španjolskog jezika u 2. razredu srednje škole   50 bodova  
Učenje španjolskog jezika u 3. razredu srednje škole   50 bodova 
Učenje španjolskog jezika u 4. razredu srednje škole   50 bodova 
Završen tečaj španjolskog jezika izvan srednje škole: stupanj A1-A2 50 bodova  
Završen tečaj španjolskog jezika izvan srednje škole: stupanj B1-B2 50 bodova  
Završen tečaj španjolskog jezika izvan srednje škole: stupanj C1-C2 150 bodova 
Diploma DELE A1        50 bodova 
Diploma DELE A2        50 bodova 
Diploma DELE B1        100 bodova 
Diploma DELE B2        200 bodova 
Diploma DELE C1        izravan upis 
Diploma DELE C2        izravan upis 
Završena još jedna srednja škola      50 bodova  
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća    200 bodova 
 
 

11. ODJEL ZA INFORMACIJSKE ZNANOSTI 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Informacijske znanosti 
(jednopredmetni) 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   (razina A)   do 250 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 250 bodova 
• Engleski jezik   (razina B)   do 200 bodova 

  
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Položen bilo koji izborni predmet državne mature   100 bodova 
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola   50 bodova 
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Državno ili međunarodno natjecanje iz bilo kojeg predmeta;  1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje 
škole         100 bodova 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz bilo kojeg predmeta; sudjelovanje; 1. - 4. razred srednje škole
         50 bodova 
 
Kategorija sportaša: 1. - 2.      50 bodova 
Kategorija sportaša: 3. – 4.      30 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća   200 bodova 
 
 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Informacijske tehnologije 
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   (razina B)   do 150 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 400 bodova 
• Engleski jezik   (razina B)   do 150 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

12. ODJEL ZA IZOBRAZBU UČITELJA I ODGOJITELJA 
 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij i 
prijediplomski studij Rani i predškolski odgoj i obrazovanje 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 230 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 170 bodova 
 

c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

13. ODJEL ZA KLASIČNU FILOLOGIJU 
 

Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na prijediplomske studije Grčki jezik i književnost 
(dvopredmetni) i  Latinski jezik i rimska književnost (dvopredmetni) 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   (razina B)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Državno natjecanje iz predmeta Latinski jezik, Grčki jezik, Hrvatski jezik; 1. - 3. mjesto;  
1. - 4. razred srednje škole       izravan upis   
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Državno natjecanje iz stranog  jezika 1. - 3. mjesto; 1. - 4. razred srednje škole 100 bodova 
 
Državno natjecanje iz predmeta Filozofija, Informatika, Logika, Matematika, Povijest; 1. - 3. mjesto;  
1. - 4. razred srednje škole       50 bodova 
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola     50 bodova 
Kategorija sportaša:  1.-2.       50 bodova  
 
    

14. ODJEL ZA KROATISTIKU 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomske studije Hrvatski jezik i književnost 
(jednopredmetni) i Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni) sastavlja 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   (razina A)   do 500 bodova 
• Matematika   (razina B)    do 50 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 100 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

15. ODJEL ZA LINGVISTIKU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Language and Communication in a 
Multilingual Society / Jezik i komunikacija u višejezičnom društvu (dvopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 100 bodova 
• Engleski jezik   (razina A)   do 300 bodova 

(ako kandidat položi neki drugi strani jezik na maturi, treba dostaviti potvrdu o poznavanju 
engleskog jezika najmanje na B2 razini) 
 

c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola     50 bodova 
 
Učenje trećeg i svakog daljnjeg stranog jezika tijekom 4 godine u srednjoj školi ili školi stranih jezika
           25 bodova 
 
Državno natjecanje iz stranog jezika; 1.-4. razred srednje škole, 1.-3. mjesto 100 bodova 
 
Državno natjecanje iz bilo kojeg predmeta društvenih ili humanističkih znanosti osim stranog 
jezika; 1.-4. razred srednje škole, 1.-3. mjesto     70 bodova 
 
Kategorija sportaša:  
1. i 2. kategorija           30 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća     200 bodova 
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16. ODJEL ZA NASTAVNIČKE STUDIJE U GOSPIĆU 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na integrirani prijediplomski i diplomski Učiteljski studij 
sastavlja 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   (razina A)   do 250 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Engleski jezik   (razina B)   do 200 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća 
 
Završena još jedna srednja škola; glazbena, plesna, likovna ili druga umjetnička srednja škola u 
četverogodišnjem trajanju      100 bodova 
 
Državno natjecanje iz bilo kojeg predmeta u srednjoj školi; 1. - 3. mjesto 100 bodova  
 
Kategorija sportaša:  
1. - 3. kategorija         100 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća   200 bodova 
 
 

17. ODJEL ZA PEDAGOGIJU 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Pedagogija (dvopredmetni) 
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   (razina A)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 175 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 175 bodova 
• Izborni predmet Psihologija ili Filozofija ili Sociologija – nije obvezan  do 150 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena još jedna četverogodišnja srednja škola (glazbena ili druga umjetnička) 100 bodova  
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz bilo kojeg predmeta – 1. – 3. mjesto, 1.- 4. razred srednje 
škole         100 bodova 
Kategorija sportaša:  
1. i 2. kategorija         200 bodova 
3. i 4. kategorija       100 bodova 
 
 

18. ODJEL ZA POVIJEST 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomske studije Povijest (jednopredmetni) i 
Povijest (dvopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 100 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 200 bodova 
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• Izborni predmet Povijest – nije obvezan   do 100 bodova 
 

c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

19. ODJEL ZA POVIJEST UMJETNOSTI 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Povijest umjetnosti 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 100 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena još jedna srednja škola, glazbena ili druga umjetnička škola 50 bodova 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz  Likovne umjetnosti: 1. do 3. mjesto;  
1. do 4. razred (srednja škola)       izravan upis 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz Filozofije, Informatike, Latinskog jezika, Povijesti, 
Sociologije ili stranog jezika: 1. mjesto;      150 bodova 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz Filozofije, Informatike, Latinskog jezika, Povijesti, 
Sociologije ili stranog jezika: 2. mjesto;      100 bodova 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz Filozofije, Informatike, Latinskog jezika, Povijesti, 
Sociologije ili stranog jezika: 3. mjesto;      50 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća     200 bodova 
 
 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Povijest umjetnosti 
(jednopredmetni) 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   (razina A)   do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 100 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

20. ODJEL ZA PSIHOLOGIJU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Psihologija 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   (razina A)   do 140 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 280 bodova 
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• Strani jezik   (razina A)   do 140 bodova 
• Bilo koji izborni predmet - obvezan    do 140 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

21. ODJEL ZA RUSISTIKU 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Ruski jezik i književnost 
(dvopredmetni) 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   (razina A)   do 350 bodova 
• Matematika   (razina B)   do  50 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Učenje ruskog jezika u srednjoj školi ili  školi stranih jezika (najmanje 1 godina)   40 bodova 
 
Znanje trećeg stranog jezika (najmanje 1 godina učenja)     40 bodova 
 
Državno natjecanje iz hrvatskog ili stranog jezika; 1. - 4. r. srednje škole, 1. - 3. mjesto 120 bodova 
 
Međunarodno natjecanje iz stranog jezika; 1. - 4. razred srednje škole, 1. - 3. mjesto 120 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća      200 bodova 
 

 
 

22. ODJEL ZA SOCIOLOGIJU 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Sociologija (dvopredmetni) 
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   (razina A)   do 250 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 200 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 250 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Položen izborni predmet državne mature: Sociologija, Politika i gospodarstvo, Filozofija, Povijest, 
Geografija, Psihologija, Logika, Informatika ili Fizika (boduje se samo jedan izborni predmet)  

100 bodova 
 

 
 

23. ODJEL ZA TALIJANISTIKU 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na prijediplomske studije Talijanski jezik i književnost 
(dvopredmetni) i Talijanski jezik i književnost; smjer: prevoditeljski (dvopredmetni) 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 
• Hrvatski jezik   (razina B)   do 350 bodova 
• Matematika   (razina B)   do   50 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća: 
 
Učenje talijanskog jezika do dvije godine u školi (osnovna ili srednja) ili završen II. stupanj (A2 po 
Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) tečaja izvan škole  100 bodova 
 
Učenje talijanskog jezika duže od dvije godine u školi ili završen tečaj talijanskog jezika izvan škole, 
min. III. stupanj (B1 po Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike) 200 bodova 
    
Završena još jedna  četverogodišnja srednja škola     50 bodova 
 
Državno natjecanje iz hrvatskog ili stranog jezika u srednjoj školi (sudjelovanje) 50 bodova 
 
Državno ili međunarodno natjecanje iz talijanskog jezika u srednjoj školi (sudjelovanje)  izravan upis 
 
Kategorija sportaša: I i II        20 bodova 
 
Maksimalan broj bodova za posebna postignuća     200 bodova 
 
 

24. ODJEL ZA TURIZAM I KOMUNIKACIJSKE ZNANOSTI 
 

Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Kultura i turizam  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   (razina A)   do 175 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 175 bodova 
• Strani jezik   (razina A)   do 175 bodova 
• Bilo koji izborni predmet - obvezan    do 175 bodova   

    
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća nema bodova 
 
 

25. ODJEL ZA ZDRAVSTVENE STUDIJE 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski studij Sestrinstvo 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   (razina B)   do 233 boda 
• Matematika   (razina B)   do 233 boda 
• Strani jezik   (razina B)   do 233 boda 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena srednja medicinska škola s najmanjim prosjekom 4,2   50 bodova 
 
Državno natjecanje iz bilo kojeg predmeta u srednjoj školi, 1.- 3. mjesto  100 bodova 
 
Državno natjecanje iz predmeta Zdravstvena njega (Schola medica) 1. – 3. mjesto Izravan upis 
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26. POMORSKI ODJEL 
 
Rang-liste prijavljenih kandidata za upis na prijediplomske studije Brodostrojarstvo i tehnologija 
pomorskog prometa i Nautika i tehnologija pomorskog prometa 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   (razina B)   do 200 bodova 
• Matematika   (razina B)   do 250 bodova 
• Strani jezik   (razina B)   do 250 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena srednja Pomorska škola     100 bodova 
Položen poručnički ispit      50 bodova 
 

27. TEOLOŠKO-KATEHETSKI ODJEL 
 
Rang-lista prijavljenih kandidata za upis na prijediplomski Teološko-katehetski studij 
(dvopredmetni) 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   (razina A)    do 300 bodova 
• Matematika   (razina B)    do 100 bodova 
• Strani jezik   (razina B)    do 300 bodova 

 
c) na temelju posebnih sposobnosti i dodatnih učenikovih postignuća  
 
Završena klasična gimnazija       100 bodova 
 
Izvrstan uspjeh iz vjeronauka kroz sve razrede srednje škole  50 bodova 
 
Županijsko natjecanje iz vjeronauka u srednjoj školi – 1. do 3. mjesto 50 bodova 
 
Državno natjecanje iz vjeronauka u srednjoj školi – 1. do 3. mjesto  100 bodova 


