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Hrvatski jezik i književnost (jednopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 45% 450 

Matematika                     razina B 5% 50 

Strani jezik                      razina B 10% 100 

• Izborni dio državne mature 

Povijest – uvjet 10% 100 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

 

Druga posebna postignuća 

Objavljena knjiga   10% 100 

Sudjelovanje na državnom natjecanju LIDRANO   10% 100 

Sudjelovanje na književnim natječajima na državnoj razini  10% 100 

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Informatologija (jednopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 15% 150 

Strani jezik                      razina A 25% 250 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Njemački jezik i književnost (jednopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 20% 200 

Matematika                     razina B 5% 50 

Njemački jezik                razina A 45% 450 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 5% 50 

   - Matematike 5% 50 

   - Stranoga jezika 5% 50 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2:  

               Großes deutsches Sprachdiplom 5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 5% ili 50 bodova. 
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Psihologija (jednopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 5% 50 

Matematika                     razina A 10% 100 

Strani jezik                      razina B 10% 100 

• Izborni dio državne mature 

Psihologija – uvjet 10% 100 

Napomena: Prag za Psihologiju na državnoj maturi je 50%. 

• Dodatna provjera sposobnosti 35% 350 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 
Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

  



7 
 

Engleski jezik i književnost i Filozofija 

(dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 20% 200 

Matematika                     razina B 5% 50 

Engleski jezik                  razina A 45% 450 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Logike 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Engleski jezik i književnost  

i Hrvatski jezik i književnost (dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 10% 100 

Engleski jezik                  razina A 30% 300 

Napomena: Prag za engleski jezik na državnoj maturi je 70%. 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100  

   - Matematike 10% 100  

   - Stranoga jezika 10% 100  

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Engleski jezik i književnost i  

Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                razina A 8% 80 

Matematika                    razina B 2% 20 

Engleski jezik                razina A 40% 400 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

• Rezultati natjecanja    

     - Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Mađarskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

• Vrednovanje ocjena ispita državne mature 

Mađarski (materinski) jezik      razina A 20% 200 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike 

mađarske nacionalne manjine. 
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Engleski jezik i književnost i  

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A  7% 70 

Matematika                     razina B 3% 30 

Engleski jezik                  razina A 30% 300 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

• Izborni dio državne mature 

Njemački jezik – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika, osim Njemačkoga 10% 100 

   - Njemačkoga jezika 5% 50 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2: 

Großes deutsches Sprachdiplom  5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. Za druga posebna 

postignuća koja se navode u vezi s njemačkim jezikom, pojedinom kandidatu mogu se priznati 

bodovi za samo jedno od navedenih postignuća. 
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Engleski jezik i književnost i Pedagogija 

(dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                razina A 8% 80 

Matematika                   razina B 2% 20 

Engleski jezik                razina A 30% 300 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

• Izborni dio državne mature 

Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

  - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Engleski jezik i književnost i Povijest 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                razina A 8% 80 

Matematika                   razina B 2% 20 

Engleski jezik                razina A 30% 300 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

• Izborni dio državne mature 

Povijest ili Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 

Geografija ili Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Filozofija i Hrvatski jezik i književnost 

(dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 45% 450 

Matematika                  razina B 5% 50 

Strani jezik                   razina B 20% 200 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:  

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Logike 10% 100 

   - Povijesti  10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Hrvatski jezik i književnost i  

Mađarski jezik i književnost (dvopredmetni)   

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole    30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 40% 400 

Matematika                  razina B  2% 20 

Strani jezik                   razina B  8% 80 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Mađarskoga jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

• Vrednovanje ocjena ispita državne mature 

Mađarski (materinski) jezik    razina A 20% 200 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike 

mađarske nacionalne manjine. 
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Hrvatski jezik i književnost i  

Njemački jezik i književnost (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 30% 300 

Matematika                  razina B 10% 100 

Njemački jezik             razina A 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:  

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 5% 50 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2: 

Großes deutsches Sprachdiplom  5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. Za druga posebna 

postignuća koja se navode u vezi s njemačkim jezikom, pojedinom kandidatu mogu se priznati 

bodovi za samo jedno od navedenih postignuća. 
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Hrvatski jezik i književnost i Pedagogija 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 30% 300 

Matematika                  razina B 3% 30 

Strani jezik                   razina B 7% 70 

• Izborni dio državne mature 

Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:  

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Hrvatski jezik i književnost i Povijest 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 30% 300 

Matematika                  razina B 3% 30 

Strani jezik                   razina B 7% 70 

• Izborni dio državne mature 

Povijest ili Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 

Geografija ili Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:  

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Filozofija i Povijest (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 15% 150 

Matematika                  razina B 6% 60 

Strani jezik                   razina B 9% 90 

• Izborni dio državne mature 

Povijest ili Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 

Geografija ili Psihologija 

– uvjet 40% 400 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Njemački jezik i književnost i Pedagogija 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 7% 70 

Matematika                  razina B 3% 30 

Njemački jezik             razina A 30% 300 

Izborni dio državne mature 

Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz:  

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 5% 50 

   - Psihologije 10% 100 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2: 

Großes deutsches Sprachdiplom  5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. Za druga posebna 

postignuća koja se navode u vezi s njemačkim jezikom, pojedinom kandidatu mogu se priznati 

bodovi za samo jedno od navedenih postignuća. 
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Sociologija i Filozofija (dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik             razina A 15% 150 

Matematika                razina B 7,5% 75 

Strani jezik                 razina B 7,5% 75 

• Izborni dio državne mature  

Sociologija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Povijest ili Geografija ili 

Psihologija ili Filozofija  – uvjet 40% 400 

 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Logike 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

  



21 
 

Sociologija i Engleski jezik i književnost 

(dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik              razina A 6% 60 

Matematika                 razina B 4% 40 

Engleski jezik              razina A 30% 300 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

• Izborni dio državne mature 

Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Povijest ili 

Geografija ili Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Sociologija i Pedagogija (dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik            razina A 6% 60 

Matematika                razina B 5% 50 

Strani jezik                 razina B 4% 40 

• Izborni dio državne mature 

Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Povijest ili 

Geografija 

– uvjet 30% 300 

Psihologija – uvjet 25% 250 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Sociologija i Hrvatski jezik i književnost 

(dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik              razina A 30% 300 

Matematika                 razina B 5% 50 

Strani jezik                  razina B 5% 50 

• Izborni dio državne mature 

Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Povijest ili 

Geografija ili Psihologija 

 – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Sociologija i Povijest (dvopredmetni)  

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole 30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik              razina A 15% 150 

Matematika                 razina B 7,5% 75 

Strani jezik                  razina B 7,5% 75 

• Izborni dio državne mature  

Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili Geografija ili 

Psihologija ili Povijest 

– uvjet 40% 400 

 

• Rezultati natjecanja 

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova.  
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Pedagogija i Povijest (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 7% 70 

Matematika                  razina B 3% 30 

Strani jezik                   razina B 5% 50 

• Izborni dio državne mature 

Povijest ili Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 

Geografija 

– uvjet 30% 300 

Psihologija – uvjet 25% 250 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti  10% 100 

   - Psihologije  10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Mađarski jezik i književnost i Povijest 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 7% 70 

Matematika                  razina B 3% 30 

Strani jezik                   razina B 10% 100 

• Izborni dio državne mature 

Povijest ili Sociologija ili Filozofija ili Etika ili Logika ili Politika i gospodarstvo ili 

Geografija ili Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Povijesti  10% 100 

   - Mađarskoga jezika 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

• Vrednovanje ocjena ispita državne mature 

Mađarski (materinski) jezik    razina A 20% 200 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za pripadnike 

mađarske nacionalne manjine. 
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Mađarski jezik i književnost i Pedagogija 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole    30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik               razina A 7% 70 

Matematika                  razina B 3% 30 

Strani jezik                   razina B 10% 100 

Izborni dio državne mature 

Psihologija – uvjet 30% 300 

• Rezultati natjecanja  

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Mađarskoga jezika 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

• Vrednovanje ocjena ispita državne mature 

Mađarski (materinski) jezik    razina A 20% 200 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za 

pripadnike mađarske nacionalne manjine. 
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Informatologija i Hrvatski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 15% 150 

Strani jezik                      razina A 25% 250 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Informatologija i Engleski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 10% 100 

Engleski jezik                  razina A 30% 300 

Napomena: Prag je za engleski jezik na državnoj maturi 70%. 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Informatologija i Njemački jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                      razina B 10% 100 

Njemački jezik                 razina A 30% 300 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika, osim Njemačkoga 10% 100 

   - Njemačkoga jezika 5% 50 

   - Informatike 10% 100 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2: 

Großes deutsches Sprachdiplom 5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. Za druga posebna 

postignuća koja se navode u vezi s njemačkim jezikom, pojedinom kandidatu mogu se priznati 

bodovi za samo jedno od navedenih postignuća. 
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Informatologija i Povijest umjetnosti 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 15% 150 

Strani jezik                      razina A 25% 250 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

   - Likovne umjetnosti  

(Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti 

i dizajna ‒ LIK: kategorija 2A i 2B) 10% 100  

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Informatologija i Filozofija (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 15% 150 

Strani jezik                      razina A 25% 250 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Logike 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Povijest umjetnosti i Hrvatski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 10% 100 

Strani jezik                      razina A 30% 300 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

   - Likovne umjetnosti 

(Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti 

i dizajna ‒ LIK: kategorija 2A i 2B)  10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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Povijest umjetnosti i Njemački jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 30% 300 

Matematika                     razina B 5% 50 

Njemački jezik                razina A 35% 350 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika, osim Njemačkoga 10% 100 

   - Njemačkoga jezika 5% 50 

   - Informatike 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

   - Likovne umjetnosti  

(Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti 

i dizajna ‒ LIK: kategorija 2A i 2B) 10% 100 

• Druga posebna postignuća 

• Deutsches Sprachdiplom DSD II  5% 50 

• Goethe-Zertifikat C1/C2: 

Großes deutsches Sprachdiplom 5% 50 

• TestDaF TDN4/TDN5   5% 50 

• ÖSD Zertifikat C1/C2   5% 50 

• ECL Deutsch C1    5% 50 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima i kroz druga posebna postignuća iznosi 10% ili 100 bodova. Za druga posebna 

postignuća koja se navode u vezi s njemačkim jezikom, pojedinom kandidatu mogu se priznati 

bodovi za samo jedno od navedenih postignuća. 
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Povijest umjetnosti i Mađarski jezik i književnost 

(dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 22,5% 225 

Matematika                     razina B 5% 50 

Strani jezik                      razina A 22,5% 225 

 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Mađarskog jezika 10% 100 

   - Povijesti 10% 100 

   - Likovne umjetnosti 

(Natjecanje–izložba učenika osnovnih i srednjih škola iz područja vizualnih umjetnosti 

i dizajna ‒ LIK: kategorija 2A i 2B) 10% 100 

 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 

• Vrednovanje ocjena ispita državne mature 

Mađarski (materinski) jezik    razina A 20% 200 

Napomena: Mađarski (materinski) jezik obvezan je ispit na državnoj maturi za 

pripadnike mađarske nacionalne manjine. 
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Filozofija i Pedagogija (dvopredmetni) 

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu studija sastavlja se prema sustavu 

bodovanja kako slijedi: 

 % broj bodova 

• Ocjene iz srednje škole   30% 300 

• Obvezni dio državne mature 

Hrvatski jezik                  razina A 20% 200 

Matematika                     razina B 5% 50 

Strani jezik                      razina B 15% 150 

• Izborni dio državne mature 

   Psihologija 30% 300 

• Rezultati natjecanja   

- Sudjelovanje na državnom natjecanju iz: 

   - Hrvatskoga jezika 10% 100 

   - Matematike 10% 100 

   - Stranoga jezika 10% 100 

   - Informatike 10% 100 

   - Filozofije 10% 100 

   - Logike 10% 100 

   - Psihologije 10% 100 

Napomena: Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz sudjelovanje na državnim 

natjecanjima iznosi 10% ili 100 bodova. 
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