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Na temelju članka 77. stavaka 1. i 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 
174/04, 2/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), članka 55. stavka 3. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, točke VII. stavka 6. 
i točke X. stavka 3. Odluke o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija, članka 29. Statuta Fakulteta hrvatskih studija, članka 19. stavka 2. Pravilnika 
o studiranju na preddiplomskim i diplomskim studijima Sveučilišta u Zagrebu od 8. srpnja 2008. (klasa 602-04/08-10/30, ur. broj 380-04-39-08-
1), članka 33. stavka 3. Pravilnika o preddiplomskim i diplomskim studijima Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 20. listopada 2015. (klasa 
640-01/15-2/70, ur. broj 380-1/1-15-14), na prijedlog vijeća odsjekâ za komunikologiju, kroatologiju i sociologiju, prodekana za nastavu i studente 
i Dekanskoga kolegija, Fakultetsko vijeće Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na 31. sjednici održanoj 25. listopada 2021. pod točkom 
3.3. dnevnoga reda jednoglasno je donijelo 

O D L U K U  

O UVJETIMA UPISA U PRVU GODINU INTEGRIRANOGA I PREDDIPLOMSKIH SVEUČILIŠNIH STUDIJA 

U AK. GODINI 2022./2023. 

I. 

Utvrđuju se uvjeti upisa u prvu godinu integriranoga i preddiplomskih sveučilišnih studija Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u 
akademskoj godini 2022./2023. i to: 
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Naziv studija 
Bodo
vni 

prag 

Vrjed-
novanje 
ocjena 

iz 
srednje 
škole 

Obvezatni dio državne mature Izborni dio državne 
mature 

Dodatna 
provjera 
posebnih 
znanja, 

umijeća i 
sposob-

nosti

Posebna 
postignuća Hrvatski 

jezik 
Matemati

ka Strani jezik Naziv 
predmeta 

Uvjet za 
upis 

Demografija i 
hrvatsko 

iseljeništvo 
 

dvopredmetni 

Ne 40 % A 15 % B 15 % A 10 % 

Bilo koji 
izborni 
predmet 

10 % 

Ne Ne 

Osvojeno 1.–3. 
mjesto na 
državnom 

natjecanju i/ili 
završen dvostruki 
četverogodišnji 
srednjoškolski 
program 10 %. 

Filozofija i 
kultura 

 
dvopredmetni 

Ne 40 % A 25 % Ne A 20 % 

Bilo koji 
izborni 
predmet 

10 % 

Ne Ne 

Osvojeno 1.–3. 
mjesto na 
državnom 

natjecanju iz 
filozofije ili logike 

5 %. 

Komunikologija 
 

jednopredmetni 
Da 20 % A 30 % Ne A 25 % 

Bilo koji 
izborni 

predmet 5 
% 

Ne 

Test 
apstrak-

tnoga 
mišljenja 

20 % 

Ne 

Komunikologija 
 

dvopredmetni 
Ne 25 % A 30 % Ne A 30 % 

Bilo koji 
izborni 
predmet 

15 % 

Ne Ne Ne 
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Kroatologija 
 

jednopredmetni 
i 

dvopredmetni 

Ne 20 % A 50 % Ne A 15 % 

Bilo koji 
izborni 
predmet 

15 % 

Ne Ne 

Za osvojeno 1.–3. 
mjesto na 
državnim 

natjecanjima iz 
hrvatskoga jezika 
izravan upis na 
jednopredmetni 

studij 
kroatologije. 

Odgojno- 
-obrazovne 

znanosti 
(pedagogije) ** 

 
jednopredmetni 

i 
dvopredmetni 

Ne 20% A 20% B 10% A15% 

Bilo koji 
izborni 

predmet 5 
% 

Ne 

Motiva-
cijsko 

pismo ili 
motiva-
cijski 

video 25 %

Osvojeno 1.–3. 
mjesto na 
državnom 

natjecanju i/ili 
završen dvostruki 
četverogodišnji 
srednjoškolski 
program 5 %. 

Povijest 
 

jednopredmetni 
i 

dvopredmetni 

Ne 30 % A 30 % Ne A 20 % 

Bilo koji 
izborni 
predmet 

10 % 

Ne Ne 

Sudjelovanje na 
državnim 

natjecanjima iz 
povijesti (bez 

obzira na 
osvojeno mjesto) 

10 %.

Psihologija 
 

jednopredmetni 
Da 20 % A 20 % A 25 % A 10 % 

Bilo koji 
izborni 

predmet 5 
% 

Ne 

Test 
apstrak-

tnoga 
mišljenja 

20 % 

Ne 
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Sociologija

jednopredmetni
Da 20 % A 25 % B 20 % A 10 %

Bilo koji
izborni

predmet 5
%

Ne

Test
apstrak-

tnoga
mišljenja

20 %

Ne

Sociologija

dvopredmetni
Ne 30 % A 35 % B 15 % A 15 %

Bilo koji
izborni
predmet

5 %

Ne Ne Ne

Bodovni prag Da*: 33. percentil na svakom navedenom obvezatnom predmetu državne mature i 20 % riješenosti testa apstraktnoga mišljenja. 33.
percentil u matematici jest rezultat koji je u testu matematike postigao maturant ispod kojega se u tom testu nalazi svega 1/3
slabije poredanih (od svih maturanata u Republici Hrvatskoj). Primjerice, ako je test matematike riješilo 30.000 maturanata,
čiji su rezultati naknadno poredani po veličini, 33. percentil je rezultat maturanta koji je, gledajući od najboljega prema
najlošijem, 20.000. u poretku, tj. od njega je slabija samo 1/3 maturanata.

– položena razina B2 hrvatskoga jezika za strance i nehrvatske državljane, koji su državljani EU, kao uvjet za upis u drugu godinu studija.

** Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija) studijski su program upućen u sveučilišnu proceduru, čiji se početak izvođenja, nakon procjene,
vrjednovanja i upisa u Upisnik studijskih programa, očekuje u ak. god. 2022./2023.

II.
Pristupnici koji su četverogodišnji srednjoškolski odgoj i obrazovanje završili prije 2010. godine i pristupnici koji su završili srednju školu izvan
Hrvatske nisu dužni polagati državnu maturu i za njih se pripadajući bodovi određuju 100 % prema prosjeku ocjena svih predmeta u srednjoj školi,
osim za jednopredmetni studij komunikologije, psihologije i sociologije, kojima se prosjek ocjena svih predmeta u srednjoj školi vrjednuje 75 %,
a 25 % test apstraktnoga mišljenja, koji su dužni polagati.
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III. 
Za upis mlađih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske, pripadnika hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva, u I. godinu integriranoga i 
preddiplomskih studija Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2022./2023. utvrđuju se sljedeći elementi 
vrjednovanja: 
1. 50 % opći uspjeh u srednjoj školi, odnosno u četiri posljednje godine u okviru najmanje dvanaestogodišnjega školovanja (Dokazuje se 

preslikom pristupnikove svjedodžbe za svaki pojedini razred srednje škole. Pristupnici koji su završili srednjoškolski odgoj i obrazovanje izvan 
Hrvatske nemaju obvezu polagati državnu maturu.); 

2. 25 % poznavanje hrvatskoga jezika (Dokazuje se potvrdom o poznavanju hrvatskoga jezika razine B2 ili C1 ili C2 ili razgovorom putom 
video-poziva ili u živo s članom Razredbenoga povjerenstva. Pristupniku koji ne dokaže poznavanje hrvatskoga jezika razine B2 kao uvjet za 
upis u drugu godinu studija odredit će se položen taj ispit.) 

3. 25 % motiviranost (Dokazuje se motivacijskim pismom i razgovorom putom video-poziva ili uživo s članom Razredbenoga povjerenstva.). 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu 26. listopada 2021. 
 
 
U Zagrebu, 25. listopada 2021. 
Klasa: 640-01/21-2/0015 
Ur. broj: 380-1/1-21-009 
 

 

dekan 

 

izv. prof. dr. sc. Ivo Džinić 

Dostaviti: 
1. Sveučilište u Zagrebu, Središnji ured za studije i upravljanje 

kvalitetom, Trg Republike Hrvatske 14, 10000 Zagreb 
2. Dekanski kolegij 
3. Pročelnici 
3. Služba na nastavu i studente 
4. Pismohrana 


