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Uvodna riječ
Dragi učenici, nastavnici, stručni suradnici, ravnatelji,
pred vama je publikacija Ususret državnoj maturi koju je za vas priredilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Na ovaj način želimo svima vama,
a posebice učenicima, približiti značenje državne mature i istaknuti njezin značaj za odgojno-obrazovni sustav.
S obzirom na to da se državna matura u hrvatski školski sustav, po prvi put, uvodi od školske godine 2009./2010., ovom vam publikacijom želimo pružiti temeljne informacije o državnoj maturi, odgovoriti na najčešća pitanja o ispitima državne mature i pomoći svima vama u što lakšem i uspješnijem
ostvarenju zadaća koje proizlaze uvođenjem i provođenjem državne mature.
Ciljevi odgojno-obrazovne politike usmjereni su na podizanje kvalitete u svim dijelovima sustava odgoja i obrazovanja i na svim razinama. Državna je
matura u tom kontekstu jedan od najznačajnijih načina poboljšanja kvalitete odgojno-obrazovnoga rada u školi. Odluku o uvođenju državne mature
temeljimo na rezultatima znanstvenoga projekta, mišljenjima znanstvenika i stručnjaka u području odgoja i obrazovanja, iskustvima drugih zemalja,
razumijevanju i podršci visokoškolskih ustanova, te mišljenju javnoga mnijenja u Hrvatskoj.
Znanstveni rezultati, stručna mišljenja i mišljenja javnoga mnijenja ukazuju na niz prednosti koje donosi provođenje državne mature, a izdvajamo one
najznačajnije:
 vrjednovanje i ocjenjivanje školskih postignuća provođenjem ispita državne mature na nacionalnoj razini objektivnije je nego na školskoj razini,
 državna matura omogućuje provođenje ispita pod jednakim uvjetima i na isti način za sve učenike,
 budući da su kriteriji provođenja ispita državne mature jednaki za sve učenike u Republici Hrvatskoj, rezultati državne mature predstavljaju pravedniji način ulaska u sustav visokoškolskoga obrazovanja,
 državna matura zamjenjuje dvostruko ispitivanje istih znanja i sposobnosti učenika u kratkome vremenu − u školi i na visokim učilištima,
 uvođenje državne mature poticaj je učiteljima i nastavnicima za bolje poučavanje u osnovnoj i srednjoj školi, a učenicima za bolje učenje te sveukupno podizanje kvalitete odgoja i obrazovanja u školi,
 stvaranje Središnjega registra državne mature s podatcima po kojima će svaki učenik prema svojim sposobnostima naći svoje mjesto u gotovo
900 studijskih programa, osigurava transparentnost glede učeničkoga školskog uspjeha i njegova uspjeha na državnoj maturi,
 rezultati državne mature omogućuju usporedivost školskih postignuća učenika s odgojno-obrazovnim standardima zemalja Europske unije.
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U ovoj smo publikaciji saželi sadržaje za koje smo ocijenili da će svima poslužiti kao temeljne informacije o procesu uvođenja i provedbe državne
mature. Upoznajemo vas sa zakonskim odrednicama uvođenja državne mature, te načinom i pravilima provedbe državne mature. Predstavljamo
vam Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ustanovu koja je zadužena za provođenje državne mature. Upućujemo vas na sva druga
mjesta na kojima možete potražiti pomoć i odgovore na vaša daljnja pitanja. Iznosimo pregled stavova visokih učilišta o državnoj maturi. I na kraju,
odgovaramo na pitanja koja ste najčešće postavljali u svezi s provođenjem državne mature.
Vjerujemo da će sadržaj publikacije pružiti temeljne informacije, ali i potaknuti sve vas na nova pitanja. Ispravan izbor i donošenje odluke o polaganju
ispita državne mature pretpostavlja pripremu svih, a priprema podrobnu obaviještenost. Naš je cilj pozvati vas na dijalog, saslušati vaša pitanja i prijedloge, osluhnuti vaše sumnje, odgovoriti na nejasnoće. Uostalom, odjeke vaših primjedbi i sugestija te zajedničkih rasprava prepoznat ćete u svim
poglavljima ove publikacije.
Iza učeničkih postignuća krije se uspjeh svih nas. Pridržavajući se kontinuiteta obavješćivanja i osposobljavanja svih čimbenika koji će sudjelovati u
realizaciji državne mature, u pripremi je niz materijala koji će potpuno, aktualno te primjereno kategoriji čitatelja, voditi učinkovitoj praktičnoj provedbi državne mature.
Za sve što je do sada učinjeno zahvalan sam mnogima.
Znanstveni okvir državne mature rezultat je projekta za uvođenje državne mature, pa zahvalnost dugujem nositelju projekta i svim sudionicima projekta kao i članovima Vijeća Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa za uvođenje državne mature u hrvatski školski sustav.
Zahvaljujem nastavnicima, stručnim suradnicima i ravnateljima koji su tijekom trogodišnjega sudjelovanja u provođenju nacionalnih ispita svojim
kritikama i prijedlozima potpomogli službeno uvođenje državne mature.
Želim odati priznanje ispitnim koordinatorima koji su novu ulogu i posve nova zaduženja hrabro prihvatili i odano podijelili sa svojim kolektivom, a
posebice s učenicima.
Dragocjen doprinos i potporu državnoj maturi dala je akademska zajednica razumijevajući korisnost jedinstvenoga načina vrjednovanja učeničkih
znanja i sposobnosti, na čemu im iskreno zahvaljujem.
Članovi Rektorskoga zbora i Vijeća veleučilišta i visokih škola pomogli su nam u rješenju niza dvojbi, a neizmjerno sam im zahvalan na strpljenju i
traženju konsenzusa.
Zahvaljujem svim suradnicima koji su se bodro i strpljivo suočili s nizom detalja i nedoumica i uspješno ih pretočili u sadržaj ove publikacije.
Naposljetku, posebnu zahvalnost želim izraziti vama, dragi učenici, koji ste svojim čvrstim i artikuliranim stavovima te bujicom upita pokazali zanimanje za ono što od državne mature očekujete. Želio bih istaknuti da ste nam time uvelike pomogli da državnu maturu kreiramo kao najbolji start za vaše
obrazovno i profesionalno napredovanje. Stoga vas na kraju uvodne riječi pozivam da zajedno krenemo ususret državnoj maturi.

prof. dr. sc. Dragan Primorac
ministar znanosti, obrazovanja i športa
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Državna matura i njezina provedba

državna matura i njezina provedba

Zakonski okvir
za uvođenje
državne mature
Kako bismo ostali dosljedni temeljnome cilju promjena u sustavu odgoja i
obrazovanja – podizanju kvalitete svih sastavnica odgoja i obrazovanja − te
osigurali trajno upravljanje kvalitetom odgojno-obrazovnoga sustava, nastojanja za postizanjem više kvalitete unijeli smo i u zakonski okvir.
Novi Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, donesen u
srpnju 2008. godine (NN, 87/08), regulira sustav vanjskoga vrjednovanja i
samovrjednovanja radi učinkovite provjere kvalitete sustava odgoja i obrazovanja. Unaprjeđenju kvalitete namijenjena su i nova rješenja stručnoga
usavršavanja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja. Kvaliteta
odgojno-obrazovnoga rada unaprijedit će se i jasno definiranim pravima
i obvezama učenika, roditelja, lokalne zajednice te povezanošću školskih
ustanova.
U tom je kontekstu i uvođenje državne mature kao oblika vanjskoga vrjednovanja i obrazovnoga standarda u zakonski okvir, jedan od ključnih
instrumenata za osiguravanje kvalitetnijega odgoja i obrazovanja na razini
osnovne i srednje škole te istovremeno i na razini visokoga obrazovanja.
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi polazište je i za izradu
Pravilnika o polaganju državne mature.
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državna Matura i njezina provedba

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Državna matura, izrada i obrana završnog rada
Članak 82.
(1) Srednje obrazovanje učenika u gimnazijskim programima obrazovanja završava polaganjem državne mature.
(2) Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava
izradom i obranom završnog rada u organizaciji i provedbi škole.
(3) Učenici iz stavka 2. ovog članka mogu polagati i ispite državne mature.
(4) Srednje obrazovanje učenika u strukovnim programima koji traju od jedne do tri i pol godine, završava izradom i obranom
završnog rada u organizaciji i provedbi škole.
(5) Odredbe stavka 1., 2. i 3. ovog članka primjenjuju se na učenike koji su prvi razred srednje škole upisali počevši od školske
godine 2006./2007., a odredba stavka 4. ovog članka primjenjuju se na učenike koji su prvi razred srednje škole upisali školske
godine 2007./2008.
(6) Državnu maturu provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u suradnji sa školama.
(7) Pripremne i druge radnje vezane uz organizaciju i provedbu državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo koje
čine ravnatelj škole te šest članova iz reda nastavnika od kojih je jedan član ispitni koordinator.
(8) Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja u elektroničkom obliku vodi Središnji registar državne mature u koji
se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu, predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim
bodovima ostvarenim na ispitima državne mature te drugi podaci značajni za državnu maturu.
(9) Detaljniji sadržaj registra iz stavka 8. ovog članka, propisuje ministar.
(10) Sadržaj, uvjete, način i postupak polaganja državne mature te izrade i obrane završnog rada, propisuje ministar.
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I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
(1)	Ovim se Pravilnikom propisuju sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne mature.
(2)	Srednje obrazovanje učenika gimnazijskih programa obrazovanja završava polaganjem državne mature.
(3)	Srednje obrazovanje učenika u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja, koji traju najmanje četiri godine, završava izradom i obranom
završnoga rada u organizaciji i provedbi škole.
(4)	Učenici iz stavka 3. ovoga članka mogu polagati i ispite državne mature.
Članak 2.
(1)	Cilj je državne mature provjera i vrjednovanje postignutih znanja i sposobnosti učenika, stečenih obrazovanjem prema propisanim općeobrazovnim nastavnim planovima i programima.
(2) Državna se matura provodi polaganjem ispita državne mature.
(3) Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta.
(4)	Ispiti državne mature standardizirani su ispiti koji se provode u cijeloj državi u isto vrijeme pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike.
(5)	Ispite organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) u suradnji sa školama.

Na temelju članka 82. stavka 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08), 4. kolovoza 2008. godine donesen je Pravilnik o polaganju državne mature.
Pravilnik je objavljen u Narodnim novinama, broj 97/08 od 22. kolovoza 2008. godine te je stupio na snagu osmoga dana od dana objave u Narodnim novinama, 30. kolovoza 2008. godine.
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PRAVILNIK
O POLAGANJU DRŽAVNE MATURE*

II. ISPITI DRŽAVNE MATURE
državna Matura i njezina provedba

Članak 3.
(1) Državna se matura sastoji od obveznoga i izbornoga dijela.
(2)	Pravila za provedbu i vrjednovanje ispita državne mature iz obveznoga i izbornoga dijela su ista.
Članak 4.
(1) Obvezni se dio državne mature sastoji od ispita iz sljedećih predmeta:
− hrvatskoga jezika,
− matematike i
− stranoga jezika.
(2)	Učenici klasičnih gimnazija mogu, prema osobnom izboru, u sklopu obveznoga dijela državne mature umjesto ispita iz stranoga jezika polagati
ispit iz latinskoga ili grčkoga jezika.
(3)	Učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, u sklopu obveznoga dijela državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika, obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao treći ispit u sklopu obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz matematike
ili iz stranoga jezika.
(4)	Učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, mogu polagati obvezni dio državne mature sukladno stavku 1. ili 3. ovoga
članka.
Članak 5.
(1)	Učenik je uspješno položio državnu maturu ako je uspješno završio nastavni plan i program za gimnazije te položio sve ispite iz obveznoga dijela
državne mature.
(2)	O položenoj državnoj maturi učeniku iz stavka 1. ovoga članka izdaje se svjedodžba o državnoj maturi.
(3)	Učenik iz članka 1. stavka 4. ovoga Pravilnika uspješno je položio ispite državne mature ako je položio sve ispite obveznoga dijela državne mature.
(4)	O uspješno položenim ispitima na način propisan stavkom 3. ovoga članka izdaje se potvrda.
Članak 6.
(1)	Ispite kojima pristupa u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik može polagati na jednoj od dviju razina i to:
A – višoj razini
B – osnovnoj razini.
(2) Razine se propisuju ispitnim katalozima.
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Iz izbornoga dijela državne mature učenik bira predmete koje će polagati, a broj predmeta nije ograničen.
Članak 8.
(1)	Svim ispitima u sklopu obveznoga dijela državne mature učenik mora pristupiti u istom ispitnom roku.
(2)	Tijekom svakoga ispitnog roka učenik može prijaviti i polagati jedan ili više ispita izbornoga dijela državne mature.
Članak 9.
(1)	U jednom danu učenik može polagati jedan od ispita iz obveznoga dijela te najviše dva ispita iz izbornoga dijela državne mature.
(2) Ispiti ili dijelovi ispita državne mature mogu trajati dnevno najviše 180 minuta.
Članak 10.
(1)	Ispitni sadržaji te način provjere i ocjenjivanja znanja i sposobnosti na ispitima uređuju se ispitnim katalozima prema nastavnim planovima i
programima iz općeobrazovnih predmeta.
(2)	Ispitne kataloge donosi Centar uz prethodnu suglasnost Ministarstva nadležnoga za poslove obrazovanja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) .
(3)	Ispitne kataloge objavljuje Centar na svojim mrežnim stranicama do početka školske godine u kojoj učenici polažu ispite, a mogu biti objavljeni i
u tiskanom obliku.

III. PRIPREMA PROVEDBE DRŽAVNE MATURE
Članak 11.
(1)	Pripremne i druge radnje u svezi s organizacijom i provedbom državne mature u školi provodi školsko ispitno povjerenstvo.
(2) Školsko ispitno povjerenstvo čine:
− ravnatelj koji je po položaju predsjednik povjerenstva i
− šest članova iz reda nastavničkoga vijeća od kojih je jedan ispitni koordinator.
(3)	Ravnatelj imenuje povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka u rujnu za tekuću školsku godinu, a za svaki ispitni rok za provedbu ispita ravnatelj imenuje dežurne nastavnike.
(4)	Plan i program rada školskoga ispitnog povjerenstva i dežurnih nastavnika tijekom provedbe ispita dio je godišnjega plana i programa rada škole.
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Članak 7.

Članak 12.
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(1) Školsko ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
−	utvrđuje preliminarni popis učenika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru,
−	utvrđuje konačan popis učenika koji su ispunili uvjete za polaganje ispita i dostavlja ga Centru,
− odlučuje o opravdanosti nepristupanja učenika polaganju ispita,
−	zaprima prigovore učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovore učenika na ocjene te dostavlja Centru pismeno mišljenje,
− utvrđuje i ostale poslove nastavnika u provedbi ispita,
− obavlja i druge poslove koji proizlaze iz naravi provedbe ispita.
(2)	Konačnu odluku o prigovoru učenika u svezi s nepravilnostima provedbe ispita i prigovoru učenika na ocjene donosi Centar u roku od pet radnih
dana od dana zaprimanja prigovora.
(3)	Odluku iz stavka 2. ovoga članka Centar donosi na temelju mišljenja školskoga ispitnog povjerenstva.
Članak 13.
Poslovi i zadatci ispitnoga koordinatora su:
− osiguravanje i provjeravanje popisa i prijava učenika za ispite,
− zaprimanje, zaštita i pohranjivanje ispitnih materijala,
− osiguravanje prostorija za provođenje ispita,
− nadzor provođenja ispita i osiguravanje pravilnosti postupka provedbe ispita,
− povrat ispitnih materijala Centru,
−	informiranje svih učenika o sustavu vanjskoga vrjednovanja i zadatcima i ciljevima vrjednovanja,
− savjetovanje učenika o odabiru izbornih predmeta državne mature,
−	informiranje učenika o postupku provođenja ispita, te koordiniranje prijavljivanja za ispite na razini škole,
− pravovremeno dostavljanje rezultata ispita učenicima,
− vođenje brige u školi o provedbi prilagodbe ispita za učenike s teškoćama,
−	informiranje nastavnika o sustavu, zadatcima i ciljevima vanjskoga vrjednovanja, te savjetovanje i pružanje podrške,
− sudjelovanje na stručnim sastancima koje organizira Centar,
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−	organiziranje tematskih sastanaka na kojima se raspravlja i informira o svim pitanjima i novostima u svezi s vanjskim vrjednovanjem,
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− osiguravanje pravovremene dostupnosti informacija i publikacija za nastavnike,
−	surađivanje s roditeljima u savjetovanju učenika glede odabira izbornih predmeta državne mature,
−	unošenje i upotpunjavanje prvobitnih podataka o školi i nastavnim predmetima u bazu podataka,
− unošenje i upotpunjavanje matičnih podataka učenika u bazu podataka,
− unošenje prijava za ispite u suradnji s učenicima.
Članak 14.
(1) Za kvalitetu pripreme i provedbe ispita državne mature odgovoran je Centar.
(2)	Kvalitetu provedbe državne mature prati i vrjednuje Ministarstvo, odnosno tijela koja Ministarstvo ovlasti.
(3) Za zakonitost provedbe ispita u školi odgovoran je ravnatelj škole.

IV. I SPITNI ROKOVI, RASPORED ISPITA, PRIJAVA I ODJAVA
Članak 15.
(1) Polaganje ispita učenik prijavljuje školi prijavnicom čiji oblik i sadržaj propisuje Centar.
(2) Škola Centru prijavljuje učenike za polaganje ispita u sljedećim terminima:
− predprijava do 15. listopada;
− prijave:
	do

1. veljače za ljetni ispitni rok

		

	do

15. srpnja za jesenski ispitni rok

		

	do

30. studenoga za zimski ispitni rok.
Članak 16.

(1)	Škola je dužna u roku od tri dana od dana završetka nastavne godine dostaviti Centru konačan popis učenika koji imaju pravo polaganja državne
mature, odnosno ispita državne mature.
(2)	Dokumente kojima se potvrđuje ispunjavanje uvjeta iz stavka 1. ovoga članka škola mora pohraniti u arhivu škole i čuvati trajno.
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Članak 17.
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(1)	Učenik može promijeniti prijavljene ispite najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka.
(2)	Učenik prijavljuje promjenu ispitnom koordinatoru koji uz učenika potpisuje prijavnicu, a koju ispitni koordinator u roku od 5 radnih dana dostavlja Centru.
(3)	Učenik koji se iz opravdanih razloga nije mogao u propisanom roku prijaviti za polaganje ispita, može se prijaviti naknadno, ali najkasnije deset
radnih dana prije početka ispitnoga roka.
(4) Opravdani razlozi za naknadnu prijavu učenika mogu biti:
− zdravstveni problemi učenika,
− smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
− obrazovanje u inozemstvu,
− gubitak prijave u pošti koji je moguće dokazati,
− drugi opravdani razlozi.
(5)	O opravdanosti razloga iz stavka 4. odlučuje školsko ispitno povjerenstvo, a odluku na temelju odgovarajućih dokaza donosi ravnatelj.
(6)	Škola najkasnije u roku od tri radna dana od dana primitka prijave, dostavlja odluku učeniku i Centru.
Članak 18.
(1)	Učenik može odjaviti polaganje prijavljenih ispita.
(2)	Učenik predaje pisani zahtjev za odjavu polaganja ispita u školi u kojoj se prijavio najkasnije pet radnih dana prije početka ispitnoga roka.
(3)	Učenik koji nije odjavio prijavljene ispite u roku određenom stavkom 2. ovoga članka, o razlozima mora izvijestiti školsko ispitno povjerenstvo
najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita.
(4)	Dokaze o opravdanosti uzroka mora priložiti ispitnom povjerenstvu u roku od tri dana nakon održanoga ispita.
(5)	Ako se učenik ne odjavi u roku propisanom u stavku 2. ovoga članka i ne priloži dokaze o opravdanosti razloga u rokovima propisanim u stavku
3. ovoga članka, smatra se da je iskoristio ispitni rok.
Članak 19.
(1)	Učenik koji nije pristupio na prijavljene ispite ili na dijelove ispita mora školskom ispitnom povjerenstvu dostaviti izjavu u kojoj su razvidni razlozi
zbog kojih nije pristupio ispitu najkasnije u roku od 24 sata od početka ispita, a dokaze priložiti u roku od tri radna dana nakon održanoga ispita.
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(3)	Odluku školskoga ispitnog povjerenstva o opravdanosti nepristupanja ispitu, škola dostavlja Centru.
Članak 20.
(1) Redoviti učenik u pravilu polaže ispite u školi koju pohađa.
(2) Učenik s teškoćama polaže ispite u školi koju odredi Centar.
Članak 21.
(1) Ispiti se polažu u tri ispitna roka, i to u:
− ljetnom roku
− jesenskom roku
− zimskom roku.
(2)	Centar će do 30. travnja tekuće školske godine, uz prethodnu suglasnost Ministarstva, donijeti kalendar polaganja ispita (u daljnjem tekstu: kalendar ispita) za svaki ispitni rok u sljedećoj školskoj godini.
(3)	Kalendarom ispita utvrđuje se datum i vrijeme održavanja ispita te dostave rezultata ispita i svjedodžaba školama.
(4)	O kalendaru ispita za sljedeću školsku godinu Centar će pisanim putem obavijestiti škole, a javnost putem svojih mrežnih stranica.
(5)	Škola objavljuje kalendar ispita na oglasnoj ploči ili drugom vidljivom mjestu u školi te na mrežnoj stranici škole najkasnije do 30. rujna za tekuću
školsku godinu.
Članak 22.
Centar je dužan školama dostaviti rezultate ispita najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka zadnjega ispita u ispitnom roku.
Članak 23.
(1)	Učenici imaju pravo na polaganje prijavljenih ispita u dva ispitna roka bez obveze plaćanja troškova.
(2)	Pravo iz stavka 1. ovoga članka redoviti učenik ima dvije godine nakon prestanka statusa redovitoga učenika, ako ga dok je bio u statusu redovitoga učenika iz opravdanih razloga nije iskoristio.
(3)	Učenik koji je polagao ispite u dva ispitna roka sukladno stavku 1. ovoga članka i nije ih položio, snosi troškove daljnjega polaganja onih ispita
koje nije položio.
(4)	Cijene troškova polaganja ispita određuje Centar najkasnije do roka za predprijavu i cijenu objavljuje na mrežnoj stranici Centra.
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(2)	Ako učenik ne priloži dokaze o opravdanosti razloga o nepristupanju ispitu u roku određenom stavkom 1. ovoga članka, smatra se da je iskoristio
ispitni rok.

V. NAČIN POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE
državna Matura i njezina provedba

Članak 24.
(1)	Škola prije početka polaganja ispita upoznaje učenika s postupkom polaganja ispita, te njegovim pravima i dužnostima.
(2)	Učenici s teškoćama ispite državne mature polažu uz primjenu prilagođene ispitne tehnologije, a prema uputama koje donosi Centar uz suglasnost Ministarstva.
(3)	Učenici koji pohađaju škole u kojima se nastava izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina, ispite državne mature polažu na jeziku i pismu na
kojem su se obrazovali.
(4)	Iznimno, učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne manjine, ispite državne mature mogu polagati na jeziku i pismu na kojem su
se obrazovali.
Članak 25.
Uz predsjednika školskoga ispitnog povjerenstva ispitu ili dijelu ispita mogu nazočiti i ispitni koordinator, djelatnici Centra i druge osobe koje imenuje
Centar.
Članak 26.
(1)	Ako učenik zakasni na početak ispita manje od 30 minuta, može pristupiti polaganju pisanoga dijela ispita.
(2) Vrijeme polaganja dijela ispita mu se ne produžuje.
(3)	Ako učenik iz opravdanih razloga zakasni na početak ispita više od 30 minuta, Centar mu na prijedlog školskoga ispitnog povjerenstva dopušta
polaganje cijeloga ispita u sljedećem ispitnom roku.
(4) Kao opravdani razlozi za kasniji početak ispita zbog kašnjenja smatraju se:
− zdravstveni problemi učenika,
−	okolnosti u prometu, koje su uzrokovale nepravovremeni dolazak i koje se mogu dokazati,
− smrt u obitelji, prometna ili druga nesreća,
− drugi izvanredni događaji.
Članak 27.
(1)	Ako učenik iz opravdanih razloga prekine ispit, školsko ispitno povjerenstvo produljit će mu vrijeme ispita za duljinu vremena prekida, ali najviše
do 50% vremena predviđenoga za trajanje ispita.
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(3)	O prijedlogu iz stavka 2. ovoga članka odluku donosi Centar.
(4) Kao opravdani razlozi prekida polaganja ispita ubrajaju se:
− zdravstveni problemi učenika,
− drugi izvanredni događaji.
Članak 28.
Ako je učenik na ispitnom roku započeo s polaganjem ispita državne mature, a na kraju mu je nastavne, odnosno školske godine opći uspjeh utvrđen
ocjenom nedovoljan (1), položeni ispiti ili dijelovi ispita državne mature se poništavaju.

VI. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ISPITA U ŠKOLI
Članak 29.
(1)	Školsko ispitno povjerenstvo raspoređuje učenike u skupine po ispitnim prostorijama i imenuje dežurne nastavnike, najkasnije tri dana prije početka ispita.
(2)	Podatci o rasporedu učenika do objave su tajni.
(3)	Raspored učenika i dežurnih nastavnika po skupinama i ispitnim prostorijama objavljuje školsko ispitno povjerenstvo na dan ispita 60 minuta
prije početka ispita na mjestu koje je dostupno učenicima. Raspored sjedenja mora biti objavljen i na ulazu u ispitnu prostoriju.
Članak 30.
(1)	Predsjednik školskoga ispitnog povjerenstva mora osigurati da su prije svakoga ispita prostori u kojima učenici polažu ispit pregledani te odrediti
osobe koje nadziru hodnike i druge dostupne prostorije u kojima se učenici koji polažu ispit mogu zadržavati.
(2)	Pisani dio ispita učenici polažu u ispitnom prostoru koji mora biti zaključan najmanje 12 sati prije početka ispita.
(3)	Iz ispitne prostorije moraju biti uklonjena sva nastavna sredstva koja bi učenicima mogla poslužiti kao pomagalo.
Članak 31.
(1)	Učenici se moraju okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita.
(2)	Učenik na ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom, koji prije početka ispita stavlja na rub stola.
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(2)	Ako nije moguće postupiti sukladno stavku 1. ovoga članka, školsko ispitno povjerenstvo predložit će učeniku polaganje ispita u sljedećem roku
ili će učeniku predložiti ocjenu u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.
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(3)	U slučaju da učenik nema osobni dokument, dežurni nastavnik to zapisuje u zapisnik, a identifikacija učenika se obavlja u školi prepoznavanjem
najkasnije u roku od 24 sata nakon početka ispita.
(4)	Učenici mogu na ispitu imati samo pomagala dopuštena u predmetnome ispitnom katalogu.
(5)	Učenik ne smije u ispitnoj prostoriji imati mobitel niti druge prijenosne električne komunikacijske uređaje.
Članak 32.
(1)	Za vrijeme pisanja ispita dežurna su dva nastavnika, koji ne smiju biti nastavnici predmeta iz kojega se polaže ispit, a od kojih je jedan voditelj
ispitne prostorije.
(2)	Dežurni nastavnik tijekom ispita osigurava poštivanje propisanih pravila i uputa.
(3)	Dežurni nastavnik bilježi u zapisnik sve posebnosti koje su se dogodile tijekom provedbe ispita.
Članak 33.
(1)	Tijekom ispita, uz dopuštenje i pratnju dežurnoga nastavnika, ispitnu prostoriju u isto vrijeme može privremeno napustiti samo jedan učenik.
(2)	Odsutnost do pet minuta odobrava dežurni nastavnik. Dulju odsutnost dežurni nastavnik može dopustiti samo u iznimnim slučajevima.
(3)	U pravilu prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita, niti jedan učenik, odnosno pristupnik ne smije napustiti ispitnu prostoriju.
Članak 34.
(1)	Učenik može predati ispitni materijal i prije isteka vremena i time završiti pisanje ispita te napustiti ispitnu prostoriju na način da ne ometa rad
ostalih učenika.
(2) Vrijeme predaje ispitnoga materijala dežurni nastavnik upisuje u zapisnik.
(3)	Kada istekne vrijeme određeno za ispit, dežurni nastavnik izvješćuje učenike da je isteklo vrijeme pisanja, da odlože pomagala i olovke, odlože
ispitne materijale na rub stola te ostanu na svom mjestu.
(4)	Dežurni nastavnik prethodno pokupi materijale na završetku pisanja te provjerava jesu li učenici vratili sve dobivene materijale i je li to izvršeno
prema uputama. Utvrdi li dežurni nastavnik nedostatke, pokušava ih otkloniti, unosi ih u zapisnik i tek nakon toga dopušta učenicima izlazak iz
ispitne prostorije.
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Članak 35.
(1) Centar će svakoj školi dostaviti potreban ispitni materijal.
(2) Ispitni su koordinatori dužni za svoju školu osobno preuzeti ispitne materijale.
(3)	U slučaju spriječenosti ispitnoga koordinatora, sve obveze ispitnoga koordinatora preuzima predsjednik školskoga ispitnog povjerenstva ili osoba koju on ovlasti, o čemu je dužan obavijestiti Centar u roku od 24 sata.
Članak 36.
(1)	Pri preuzimanju ispitnoga materijala ispitni koordinator mora provjeriti broj i ispravnost kutija koje moraju biti zatvorene i neoštećene.
(2)	Kutije je potrebno odmah odnijeti do mjesta na kojem će biti sigurno pohranjene, otvoriti i provjeriti odgovara li broj omotnica s ispitnim materijalima broju prijavljenih učenika, odnosno pristupnika.
(3) Omotnice s ispitnim materijalima ne smiju se otvarati do početka ispita.
Članak 37.
(1)	Ispitni koordinator nakon izvršene provjere popunjava i potpisuje obrazac te ga istoga dana dostavlja Centru.
(2)	Ukoliko broj omotnica s ispitnim materijalima ne odgovara broju prijavljenih učenika ispitni je koordinator dužan odmah kontaktirati Centar.
(3)	Ispitni koordinator dužan je pohraniti ispitni materijal na unaprijed pripremljeno sigurno mjesto u školi.
(4) Sigurnim mjestom u školi smatra se sef, ormar ili prostorija koju se može zaključati.
(5) Ključ imaju samo ispitni koordinator i ravnatelj škole.
Članak 38.
(1)	Način i rokove u kojima škola mora Centru vratiti riješene ispitne materijale za svaki ispitni rok kao i sadržaj obrasca iz stavka 1. članka 37. ovoga
Pravilnika propisuje Centar.
(2)	O načinu i rokovima iz stavka 1. ovoga članka, Centar obavještava škole najkasnije osam radnih dana prije početka odgovarajućih ispitnih rokova.
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VII. POSTUPANJE S ISPITNIM MATERIJALIMA

VIII. OCJENJIVANJE
državna Matura i njezina provedba

Članak 39.
(1) Uspjeh učenika na državnoj maturi ocjenjuje se:
− bodovima
− postotnim bodovima
− ocjenama od 1 do 5.
(2) Bodovima se ocjenjuju pojedina pitanja i zadatci pojedinih dijelova ispita.
(3)	U predmetnom ispitnom katalogu izraženo u postotnim bodovima određuje se odnos između pojedinih dijelova ispita.
(4)	Postotni bodovi postignuti iz svih dijelova ispita pretvaraju se u ocjene na temelju mjerila koje propisuje Centar.
(5)	Ljestvica ocjena ima pet stupnjeva i obuhvaća ocjene: nedovoljan (1), dovoljan (2), dobar (3), vrlo dobar (4) i odličan (5).
(6)	Ocjena nedovoljan (1) je negativna ocjena, a druge ocjene su pozitivne.
Članak 40.
(1) Dijelove ispita boduju ocjenjivači koje imenuje Centar.
(2)	Ocjenjivači boduju dijelove ispita u kojima učenik upisuje odgovore riječju, rečenicom ili s više rečenica te u drugim slučajevima koje propisuje
Centar.
(3)	Ocjenjivač će upozoriti Centar na moguće prepisivanje ili druge eventualne prekršaje koji su razvidni iz usporedbe ispitnih testova učenika.
Članak 41.
(1)	Centar organizira rad ocjenjivača i savjetovanje u skladu s uputama za ocjenjivanje i ostalim uputama za provođenje i organizaciju ocjenjivanja.
(2) Centar priprema analizu ocjenjivanja ispita državne mature.
(3) Analiza ocjenjivanja služi za savjetovanje, obrazovanje i usavršavanje ocjenjivača.
Članak 42.
(1) Računske i druge pogreške u ocjenjivanju i preračunavanju bodova ispravlja Centar.
(2) O ispravku pogreške sastavlja se poseban zapisnik koji potpisuje ravnatelj Centra.
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(1) Nova ocjena učenika može se odrediti:
−	ako su utvrđeni prekršaji postupka ili druge okolnosti u provedbi ispita koje bi mogle utjecati na ocjenu,
− ako je njegov uradak nakon što ga je predao uništen ili izgubljen,
− ako iz opravdanih razloga nije polagao ispit u cijelosti,
− u drugim slučajevima odlukom Centra.
(2)	Kao osnova za određivanje nove ocjene ispita ili dijela ispita koristi se prosječna ocjena iz istoga predmeta u trećem i četvrtom razredu, a ako je
ocjena između dvije ocjene, zaokružuje se na višu.
(3)	Ako je prema programu taj predmet jednogodišnji, koristi se završna ocjena iz toga predmeta.
Članak 44.
(1)	Učeniku kojemu je potrebno odrediti broj bodova za nedostajući ili neocijenjeni ispitni test, izračunava se na sljedeći način:
−	ako je prosječna ocjena određena u skladu s člankom 43. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika cijeli broj, učenik dobiva postotak mogućih bodova
koji je jednak srednjoj vrijednosti granice za prosječnu ocjenu;
−	ako prosječna ocjena određena u skladu s člankom 43. stavkom 2. i 3. ovoga Pravilnika nije cijeli broj, učenik dobiva postotak mogućih bodova koji je jednak gornjoj granici dolje zaokruženoj prosječnoj ocjeni.
(2) Nova se ocjena izračunava jednako kao kod ostalih učenika.
Članak 45.
Učenik kojemu je potrebno odrediti novi broj bodova za nedostajući ili neocijenjeni jedan ili više zadataka unutar ispitnoga testa, dobit će jednak
postotak mogućih bodova iz nedostajućih ili neocijenjenih zadataka kao što ga je postigao iz drugih zadataka istoga testa.
Članak 46.
U slučajevima kada učeniku nije moguće odrediti novi broj bodova u skladu s odredbama ovoga Pravilnika, Centar donosi odluku o načinu određivanja bodova te određuje ispitnu ocjenu za toga učenika.
Članak 47.
Učenik koji je na jednom ili više obveznih ispita državne mature ocijenjen ocjenom nedovoljan (1), upućuje se na polaganje nepoloženih ispita u
sljedećem ispitnom roku.
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Članak 43.

Članak 48.
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(1)	Ako učenik želi popraviti ocjenu iz položenoga ispita državne mature može ponovno polagati ispit.
(2)	Pravo iz stavka 1. ovoga članka učenik može ostvariti samo jedanput iz najviše dvaju predmeta.
(3) Konačnom ocjenom utvrđuje se bolja ocjena.

IX. STUPANJE NA SNAGU
Članak 49.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.
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Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja javna je ustanova koja će provoditi državnu maturu te izdavati svjedodžbe i potvrde o položenim
ispitima.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (Centar) vodit će Središnji registar državne mature u koji se pohranjuju podatci o svim osobama
koje su položile državnu maturu, predmetima s ostvarenim ocjenama i postotnim bodovima ostvarenima na ispitima državne mature te drugi podatci
značajni za državnu maturu.
Centar izrađuje ispitne kataloge za sve predmete koji se polažu na državnoj maturi, radne materijale i priručnike za pripremanje ispita te priprema i
dostavlja školama ispitne materijale.
Centar obavlja i sljedeće poslove:
 planira strategije i metodologiju provođenja ispita i vanjskoga vrjednovanja u obrazovanju,
 provodi znanstvenoistraživački rad u području edukacijskih mjerenja i vanjskoga provjeravanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,
 izrađuje banke zadataka, konstruira testove,
 utvrđuje standarde vrjednovanja znanja, vještina i ostalih kompetencija,
 organizira i provodi sve vrste ispita temeljenih na nacionalnim standardima,
 analizira, statistički obrađuje i objavljuje rezultate ispita i vanjskoga vrjednovanja obrazovanja,
 surađuje i usklađuje rad s međunarodnim certifikacijskim centrima i organizacijama,
 organizira provođenje međunarodnih ispita i međunarodnih komparativnih analiza u obrazovanju,
 provodi vanjsko vrjednovanje u osnovnim i srednjim školama te drugim ustanovama koje se bave profesionalnim obrazovanjem i usavršavanjem,
 provodi postupak licenciranja učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja za rad u školskoj ustanovi,
 na temelju evaluacijskih analiza daje prijedloge Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za trajno unaprjeđivanje kvalitete obrazovanja,
 obavlja sve poslove u svezi s provođenjem nacionalnih ispita i vanjskoga vrjednovanja u obrazovanju.
U obavljanju poslova iz svoje djelatnosti Centar surađuje sa znanstvenim, odgojno-obrazovnim i drugim srodnim ustanovama te fizičkim i pravnim
osobama.
Svi korisnici zainteresirani za provedbu državne mature na mrežnim stranicama Centra mogu pronaći korisne i aktualne informacije o maturi.
Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja
Trg Marka Marulića 18, 10000 Zagreb
Telefon: 01 4501 800 • Faks: 01 4501 80 • E-mail: ncvvo@ncvvo.hr • Web: http://www.ncvvo.hr
Kontakti za srednje škole: Telefon: 01 4501 814 • 01 4501 813
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TKO PROVODI DRŽAVNU MATURU?
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ZA ONE KOJI I DALJE IMAJU PITANJA
Pitanja i odgovore koje vam ovdje donosimo priredili smo potaknuti dosadašnjim iskustvom u provedbi nacionalnih ispita kao pripreme za polaganje državne mature, kao i pitanjima koja su učenici postavljali svojim nastavnicima i ispitnim koordinatorima. Predviđajući što bi moglo zanimati jednoga prosječno
radoznaloga učenika odgovorili smo na brojna pitanja s kojima se učenici mogu susresti u procesu pripreme i polaganja državne mature.
Odgovori se na najveći dio ovih pitanja mogu pronaći u Pravilniku o provođenju državne mature. Radi jednostavnijega pregleda ovdje smo ih grupirali u četiri
ključne faze: od donošenja odluke o odabiru studija, preko prijave ispita državne mature i njihova polaganja pa do rezultata. Dakle, zamišljena su pitanja ovdje poredana prema vremenskome tijeku aktivnosti koje će se provoditi od pripreme i polaganja ispita do rezultata o uspješnosti na ispitima državne mature
i stvarnim situacijama u kojima će se naći budući maturanti i njihovi nastavnici.
1. Donošenje odluke

 Što moram znati kako bih donio dobru odluku?
−
−
−
−

Želiš li studirati
Koji te studij/studiji zanimaju
Koji su uvjeti za upis na visoko učilište koje izvodi taj studij: predmeti i razine
Traži li se polaganje izbornoga predmeta

 Gdje mogu potražiti pomoć u donošenju odluke?

− Na visokim učilištima: na mrežnim stranicama visokih učilišta pronaći ćeš
odluke o uvjetima za upis u prvu godinu studija i opise studijskih programa.
Također, sva visoka učilišta izdaju knjižice s informacijama za buduće
studente.
− U školi: pitaj ispitnoga koordinatora.
− Na mrežnoj stranici http://drzavnamatura.skole.hr
− Na mrežnoj stranici Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje
obrazovanja.

 Tko mi još može pomoći da donesem dobru odluku?


− Roditelji
− Razrednik ili predmetni nastavnici, stručni suradnik u školi
Moram li polagati ispite iz predmeta izbornoga dijela državne mature?
Mogu li polagati više ispita iz predmeta izbornoga dijela?
− Ispiti iz predmeta izbornoga dijela državne mature nisu obvezni. Učenik
sam bira predmete koje želi polagati. Broj predmeta nije ograničen.

 Odlučio sam… što sada?
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 Gdje se prijavljujem?

− U školi kod ispitnoga koordinatora.
− Ispitni koordinator u tvojoj školi pomoći će ti u ispunjavanju prijavnice. Škola će tvoju ispunjenu
		 i potpisanu prijavnicu poslati Nacionalnome centru.

 Do kada se moram prijaviti?

− U Pravilniku o polaganju državne mature propisani su ispitni rokovi i rokovi u kojima se učenici moraju
prijaviti za polaganje državne mature.
− Pretprijava: do 15. listopada (odnosi se na godinu u kojoj si upisao četvrti razred)

 Što ako se predomislim i želim promijeniti razinu ispita ili izborni predmet?

− Upravo iz toga razloga Pravilnikom je propisana mogućnost pretprijave, kao i krajnji rokovi prijava
ispita koji se smatraju konačnom prijavom.
− Ispiti državne mature polažu se u tri roka: ljetnome, jesenskome i zimskome.
− Rokovi prijava:
				 do 1. veljače za ljetni ispitni rok
		 do 15. srpnja za jesenski ispitni rok
		 do 30. studenoga za zimski ispitni rok
− Dakle, u razdoblju od 15. listopada do 1. veljače imaš vremena predomisliti se
		 i promijeniti prijavljene ispite.

 Kome se trebam obratiti ako to želim učiniti?

− Ispitnome koordinatoru u tvojoj školi koji će ti dati novu prijavnicu i pomoći
ti da je ispuniš.
− Prijavnicu moraš osobno ispuniti i potpisati.

 Moram li osobno poslati svoju prijavnicu Nacionalnome centru?

− Ne. Sve popunjene prijavnice Nacionalnome centru dostavit će
škola, odnosno ispitni koordinator.

 Što ako se iz opravdanih razloga ne stignem prijaviti u predviđe-

nome roku?
− Pravilnikom o polaganju državne mature, kojega imaš
		 i u ovoj brošuri, predviđene su i takve mogućnosti
		 (pročitaj članak 17.).

 Prijavio sam se… kada ću polagati ispite?
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 Kada ću znati točne datume polaganja pojedinih ispita državne mature?
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− Kalendar polaganja ispita bit će ti poznat već u trećem razredu. Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja dužan je do 30. travnja donijeti kalendar polaganja ispita za ispite koje ćeš polagati sljedeće godine. Znači da će svi
učenici godinu dana ranije znati točne datume polaganja svih ispita.
− Škole će datume polaganja ispita objaviti na oglasnoj ploči, a Nacionalni centar
na svojim mrežnim stranicama.
Koliko ispita mogu polagati u jednome danu?
− Samo jedan ispit iz predmeta obveznoga dijela, a najviše dva iz predmeta izbornoga dijela.
Kada počinje polaganje ispita?

− Ispite iz predmeta izbornoga dijela državne mature moći ćeš početi polagati već
u drugome polugodištu četvrtoga razreda, u veljači, pa do konca svibnja prema
odobrenome vremeniku.
− Ispiti iz predmeta gdje se zahtijeva pisanje eseja (Hrvatski jezik, strani jezici…)
bit će u dva dijela, a esej ćeš pisati u travnju.
− Svi ostali ispiti održat će se u razdoblju od 15. do 30. svibnja.
Koliko traju ispiti?
− Pročitat ćeš u ispitnome katalogu za pojedini predmet, ali niti jedan ispit ne traje
duže od 180 minuta dnevno.
Gdje ću pisati ispite?
− Ispite ćeš pisati u svojoj školi, u ispitnoj prostoriji koja će za to biti određena. To
može biti učionica ili neka druga prostorija koja zadovoljava propisane uvjete. U
nekim slučajevima mjesto pisanja ispita odredit će Nacionalni centar.
Kako ću znati u kojoj sam ispitnoj prostoriji?
− Sa svim detaljima na vrijeme će te upoznati ispitni koordinator.
− Točan raspored po ispitnim prostorijama bit će objavljen na oglasnoj ploči i na
vratima ispitnih prostorija uoči ispita.
Moram li predočiti kakve osobne dokumente prilikom ulaska u ispitnu prostoriju?
− Svi učenici moraju sa sobom imati osobni dokument s fotografijom koji su prije
početka ispita dužni staviti na rub stola.

 Što ako ga zaboravim?
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− U tom slučaju moći ćeš pristupiti ispitu, ali će dežurni nastavnik napisati zapisnik o tome, a tvoju identifikaciju obaviti u školi prepoznavanjem i to u roku
od 24 sata nakon početka ispita.

 Kojim ću se priborom moći služiti?

− Za svaki ispit propisano je koji je pribor dozvoljen. To ćeš saznati u ispitnim katalozima za pojedini predmet, a uvijek možeš pitati i ispitnoga koordinatora.

 Smijem li na ispitu imati osobne stvari?

− Ne. Smiješ imati samo dozvoljeni pribor za pisanje i plastičnu bocu s vodom.
Sve ostalo odložit ćeš na za to predviđeno mjesto u ispitnoj prostoriji.

 Što ako zakasnim na ispit?

− Nemoj kasniti! Ako ti se ipak dogodi da zakasniš manje od 30 minuta možeš
pristupiti polaganju pisanoga dijela ispita, ali ti se vrijeme polaganja ne produžuje.
− Ako iz opravdanih razloga zakasniš više od 30 minuta Nacionalni centar omogućit će ti polaganje ispita u sljedećem ispitnom roku. Koji su to razlozi pročitaj u Pravilniku o polaganju državne mature (članak 26.).

 Što ako se razbolim za vrijeme pisanja ispita?

− Ukoliko iz toga ili nekoga drugoga opravdanog razloga prekineš ispit na
neko vrijeme, moći ćeš ga nastaviti pisati na sljedeći način: ispitno povjerenstvo omogućit će ti produljenje pisanja ispita onoliko vremena koliko je trajao prekid, ali najviše do 50% vremena predviđenoga za trajanje ispita.

 Smijem li napustiti ispitnu prostoriju ako sam ispit završio prije vremena?

− Smiješ, ali prije toga moraš predati ispit dežurnome nastavniku. Ispitnu prostoriju trebaš napustiti na način da ne ometaš rad ostalih učenika.

 A što ako ne iziđem na ispit, a prijavio sam ga?

− Ako na vrijeme saznaš da nećeš moći pristupiti ispitu u roku za koji si se prijavio, možeš ga odjaviti, to moraš javiti ispitnome koordinatoru.
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− Ako nisi odjavio ispit, a opravdano si spriječen, o razlozima nepristupanja moraš izvijestiti školsko
ispitno povjerenstvo u roku od 24 sata od početka ispita i priložiti dokaze o opravdanosti uzroka.
− Ako nisi odjavio ispit i nisi priložio dokaze o opravdanosti nepristupanja ispitu smatrat će se da si
iskoristio taj ispitni rok i sljedeći ti se rok računa kao drugi.
Polagao sam ispite … uh, tek sad imam pitanja.

4. O rezultatima i preostalim nedoumicama

 Kada ću znati rezultate?

− Dobit ćeš obavijest u školi. Rezultate ispita Nacionalni centar dostavit će školama u roku
od 30 dana od dana završetka zadnjega ispita u svakome ispitnom roku.

 Što ako ne položim sve ispite?

− Ispit kojega nisi položio možeš ponovo polagati u sljedećem ispitnom roku. Svaki
ispit imaš pravo polagati dva puta bez plaćanja troškova. Ovo pravo vrijedi dvije
godine nakon prestanka statusa redovitoga učenika.

 Ako sam položio ispite iz predmeta obveznoga dijela s uspjehom, ali ispite iz
		 predmeta izbornoga dijela nisam, znači li to da nisam položio državnu maturu?
− Ne. Položio si državnu maturu ako si položio sva tri obvezna predmeta.
− Predmeti iz izbornoga dijela državne mature ne upisuju se u svjedodžbu o državnoj
maturi. Ako si ih položio, dobit ćeš o tome uvjerenje na propisanome obrascu.
 Položio sam ispite, ali nisam zadovoljan ocjenom. Želim bolju ocjenu. Imam li pravo
ponovno polagati isti ispit?
− Da. Imaš pravo ponovo polagati ispit čijom ocjenom nisi zadovoljan, ali samo
		 jedanput.

 Mogu li tako pokušati popraviti ocjenu iz više ispita?

− Ovo pravo možeš ostvariti iz najviše dvaju ispita i svaki ispit možeš samo još jedanput polagati.
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 Što ako na taj način napišem ispit i
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dobijem lošiju ocjenu?
− Konačnom ocjenom smatrat će se
viša ocjena.

 Kakav ću dokument dobiti kao potvrdu o položenim ispitima?

− Ako si gimnazijalac, kad položiš obvezni dio državne mature dobit ćeš
svjedodžbu o položenoj državnoj
maturi.
− Ako si polagao i ispite iz predmeta
izbornoga dijela, dobit ćeš i uvjerenje o položenome ispitu ili ispitima.
− Ako si učenik strukovne, odnosno
umjetničke škole dobit ćeš uvjerenje o svim položenim ispitima.

 A sada, mogu

nastaviti putovanje…
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VISOKA UČILIŠTA
sveučilišni studiji | stručni studiji




SREDIŠNJI REGISTAR DRŽAVNE MATURE
Uspjeh učenika tijekom srednjoškolskoga obrazovanja
Podaci učenika o uspjehu na ispitima državne mature

DRŽAVNA MATURA – ISPITI DRŽAVNE MATURE

Gimnazije
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Državna matura i studiji

Odluku o uvođenju državne mature u odgojno-obrazovni sustav donijeli smo, između ostaloga, na temelju propitivanja stavova nositelja visokoškolskih studijskih programa koje provode sveučilišta, veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj. Ovaj je opsežni konzultacijski proces trajao od
siječnja do kolovoza 2008. godine, a odvijao se u dvije faze. Tijekom njegove prve faze, od siječnja do ožujka 2008. godine, na svim visokim učilištima
dekani, prodekani, voditelji i nositelji studijskih programa detaljno su upoznati s prijedlogom uvođenja državne mature i pojedinostima vezanima
uz njezinu provedbu. U skladu s akademskim slobodama zajamčenima Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, tijekom druge faze
konzultacijskoga procesa koja je trajala do kraja kolovoza 2008. godine, sve su visokoškolske ustanove imale mogućnost popuniti upitnik i pisanim se
putem izjasniti o korištenju rezultata državne mature pri upisu na studij, kao i o ispitima važnima za upis na pojedine studijske programe.
Opravdanje za uvođenje državne mature našli smo i u raspravama Rektorskoga zbora. Rasprave su rezultirale konsenzusom visokoškolskih čelnika o
korištenju rezultata državne mature pri upisima na preddiplomske studije na jedinstven način, savjetima rektora za usuglašavanje kriterija i načina
provedbe državne mature, te svesrdnom podrškom uvođenja državne mature.
Iznošenje svih detalja iz upitnika dobivenih od visokoškolskih ustanova prelazilo bi opseg ove publikacije i njezine namjene. U ovome poglavlju, u
tabličnome pregledu koji slijedi, donosimo prikaz stavova i mišljenja svih visokih učilišta u Republici Hrvatskoj o najrelevantnijim pitanjima u svezi s
provođenjem državne mature.
Tablični pregled podijeljen je po sveučilištima, veleučilištima i visokim školama. Budući da svaka visokoškolska ustanova ima različitu organizacijsku
strukturu, u prvome stupcu navedene su organizacijske jedinice svakoga visokog učilišta (fakulteti, akademije, odjeli, odsjeci), a u drugome njima pripadni studijski programi koje određena organizacijska jedinica ostvaruje.
U trećem stupcu − korištenje rezultata državne mature kao uvjeta za upis – izneseni su iskazi nositelja visokoškolskih studijskih programa koji pokazuju
suglasnost svih da obvezni dio državne mature čine hrvatski jezik, matematika i strani jezik, što se uvažilo u izradi Pravilnika za provođenje državne
mature. Ponuđene razlike razina znanja – osnovna razina i viša razina – proistječu dijelom iz različitosti srednjoškolskih programa, a dijelom iz zahtjeva
studijskih programa za razinom predznanja učenika. Iskazi nositelja visokoškolskih programa o zahtjevima razina znanja naznačeni su uz sve obvezne
predmete državne mature.
Izborni dio državne mature odražava raznovrsnost nastavnih predmeta. Raznovrsnost daje mogućnost ostvarenja učeničkih preferencija tijekom samoga školovanja. Istodobno, bilo bi nestvarno i neizvjesno nadilaziti različitosti i programske specifičnosti visokoškolskih ustanova. Učenicima će, nema
dvojbe, iskazi nositelja visokoškolskih studijskih programa poslužiti za prilagođavanje osobne sklonosti, ali i zahtjeva studija. Stoga smo uz svaki studijski program unijeli očekivanja visokoškolskih ustanova za izbornim dijelom državne mature točno onako kako su se visokoškolske ustanove tijekom
konzultacijskoga procesa u svezi s tim izjasnile.
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STAVOVI VISOKih učilišta O DRŽAVNOJ MATURI

Najveći broj visokoškolskih ustanova, odnosno studijskih programa, osim ispita državne mature, ne smatra potrebnim provoditi dodatnu provjeru
specifičnih znanja, vještina i sposobnosti, što su jasno naveli u svojim iskazima. Njih smo označili kvačicama.
Neki nositelji visokoškolskih programa još uvijek razmatraju potrebitost dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti učenika, pa njihove rubrike nismo ispunili.
Neznatan je broj onih koji pretpostavljaju izrazito visok stupanj darovitosti za studentski uspjeh, primjerice, vrjednovanje vrsnoće i darovitosti športaša ili stupnja darovitosti u dramskoj umjetnosti. Uz uvažavanje opravdanosti zahtjeva, ocijenili smo da ih u ovoj publikaciji ne činimo iznimkama, pa
njihove zahtjeve nismo posebno isticali.

državna matura i studijI

Neki visokoškolski studijski programi pretpostavljaju dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti. Ne postoji nijedan razlog sumnje da
su nositelji studijskih programa time namjeravali iskazati težnju za najvišom kvalitetom klasifikacije učenika po predispozicijama i motivaciji za studij.
Njihov broj nije neznatan, ali ni njihove odluke nisu konačne iz više razloga.
Uočena je proturječnost u zahtjevima različitih visokih učilišta, a istih studijskih programa, zbog čega smatramo da bi bilo uputno i korisno usporediti
zahtjeve istih studijskih programa i ujednačiti ih na nacionalnoj razini. Učenike, nastavnike, roditelje i širu javnost zbunjuje, primjerice, zašto na jednoj
visokoškolskoj ustanovi jedan studijski program ima jedan zahtjev, a na drugoj visokoškolskoj ustanovi za isti studijski program zahtjevi za dodatnom
provjerom znanja, vještina i sposobnosti su sasvim drukčiji.
Zbunjuje i izražavanje potrebe dodatne provjere znanja, vještina i sposobnosti iz obveznih i izbornih predmeta na većoj razini od više razine. Ukoliko
sveučilišni profesori imaju mogućnost biti članovi radnih skupina za izradu ispitnih materijala i ocjenjivači istih, provjera još viših znanja zahtijeva dublje i jasnije argumente. Na njih ćemo pričekati.
Naša su nastojanja usmjerena na nadilaženje razlika u posebnim zahtjevima studijskih programa u svezi s provjerama dodatnih znanja, vještina i sposobnosti, odnosno smanjenje različitosti iskaza određenih nositelja studijskih programa. Opravdanje za takvo očekivanje, vjerujemo, naći će i nositelji
studijskih programa nakon cjelovita uvida u zahtjeve svih visokoškolskih ustanova u ovoj publikaciji.
Na koncu, valja imati na umu da ova publikacija sadrži najrelevantnije obavijesti. U suradnji s visokim učilištima predviđeno je reažuriranje podataka,
te će konačne odluke biti objavljene godinu dana prije polaganja državne mature u novoj publikaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa kao
i na mrežnim stranicama svih visokih učilišta.
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Prikaz stavova visokih učilišta
o korištenju rezultata državne mature
pri upisu na studijske programe

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU
http://www.unidu.hr/

ODJELI

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Akvakultura

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija ili Kemija



Ekonomija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Geografija ili Informatika



Poslovna ekonomija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Geografija ili Informatika



ODJEL ZA ELEKTROTEHNIKU
I RAČUNARSTVO

Elektrotehničke
i komunikacijske
tehnologije
u pomorstvu

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



ODJEL ZA KOMUNIKOLOGIJU

Mediji
i kultura društva

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Sociologija

Restauracija
i konzervacija artefakata
od drva, papira, tekstila,
metala i keramike

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Talijanski jezik

Likovna umjetnost ili drugi strani
jezik (Engleski jezik)

ODJEL ZA AKVAKULTURU

ODJEL ZA EKONOMIJU
I POSLOVNU EKONOMIJU

ODJEL ZA UMJETNOST I
RESTAURACIJU

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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državna matura i studijI

POMORSKI ODJEL

44

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Brodostrojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Nije uvjet



Nautika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Nije uvjet



Pomorske tehnologije
jahta i marina

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Nije uvjet



Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
http://www.unios.hr/

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Ekonomska politika
i regionalni razvitak

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Financijski
menadžment

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Marketing

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Menadžment

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Poduzetništvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Poslovna informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Računovodstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Trgovina

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI

EKONOMSKI FAKULTET
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EKONOMSKI FAKULTET

državna matura i studijI

ELEKTROTEHNIČKI
FAKULTET

FILOZOFSKI FAKULTET
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STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Trgovina i logistika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Elektrotehnika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Elektrotehnika
(Elektroenergetika,
Automatika,
Informatika)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Računarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Engleski jezik
i književnost
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Filozofija
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Filozofija ili Logika



Hrvatski jezik
i književnost
(jednopredmetni
i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Povijest



Informatologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Njemački jezik



SVEUČILIŠTE josipa jurja strossayera u osijeku

FILOZOFSKI FAKULTET

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Mađarski jezik
i književnost
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Mađarski jezik



Njemački jezik
i književnost
(jednopredmetni
i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Njemački jezik

Nije uvjet



Pedagogija
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Filozofija ili Psihologija



Povijest
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Povijest



Psihologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Psihologija



Građevinarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Građevinarstvo
(stručni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Teologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Talijanski jezik

Povijest ili Vjeronauk

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI

GRAĐEVINSKI FAKULTET

KATOLIČKI BOGOSLOVNI
FAKULTET U ĐAKOVU
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Medicina

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija

Sestrinstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija

Matematika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Matematika
i informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Fizika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Biologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Biologija ili Kemija



Kemija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Kemija



MEDICINSKI FAKULTET

državna matura i studijI

ODJEL ZA MATEMATIKU

ODJEL ZA FIZIKU

ODJEL ZA BIOLOGIJU

ODJEL ZA KEMIJU
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STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Agrarno poduzetništvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Agroekonomika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Bilinogojstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Mehanizacija u
poljoprivredi

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Poljoprivreda
(Bilinogojstvo)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Poljoprivreda
(Mehanizacija)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Poljoprivreda
(Zootehnika)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Zootehnika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI

POLJOPRIVREDNI FAKULTET
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI

STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Pravo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Logika
ili Politika i gospodarstvo

Upravni studij

Hrvatski jezik − viša razina
Strani jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina

Nije uvjet



Prehrambena
tehnologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Proizvodno strojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika ili Informatika



Predškolski odgoj

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Učiteljski studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Gluma i lutkarstvo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Glazbena pedagogija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

PRAVNI FAKULTET

državna matura i studijI

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI
FAKULTET

STROJARSKI FAKULTET
U SLAVONSKOM BRODU

UČITELJSKI FAKULTET

UMJETNIČKA AKADEMIJA

50

SVEUČILIŠTE josipa jurja strossayera u osijeku

UMJETNIČKA AKADEMIJA

STUDIJSKI PROGRAMI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Klavir

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Likovna kultura

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Pjevanje

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA, ODJELI
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Sveučilište Jurja Dobrile u Puli
http://www.unipu.hr/
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
ODJELI

državna matura i studijI

ODJEL
ZA EKONOMIJU I TURIZAM
»DR. MIJO MIRKOVIĆ«

STUDIJSKI PROGRAMI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Ekonomija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina

Nije uvjet



Poslovna ekonomija –
smjerovi:
Management
i poduzetništvo,
Marketinško
upravljanje, Poslovna
informatika, Turizam,
Računovodstvo, revizija
i financije

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina

Nije uvjet



Hrvatski jezik
i književnost

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Filozofija ili Povijest



Latinski jezik
i rimska književnost

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Filozofija ili Povijest



Talijanski jezik
i književnost

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Filozofija ili Povijest



Povijest

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Talijanski jezik ili Engleski jezik
ili Njemački jezik

Filozofija ili Povijest



ODJEL ZA
HUMANISTIČKE ZNANOSTI
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE jurja dobrile u puli

ODJELI

STUDIJSKI PROGRAMI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Glazbena pedagogija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost

Klasična harmonika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost

Predškolski odgoj

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika ili Povijest



Razredna nastava

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Informatika ili Povijest



Talijanski jezik
i književnost

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Talijanski jezik ili
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Filozofija ili Povijest



ODJEL ZA GLAZBU

ODJEL ZA OBRAZOVANJE
UČITELJA I ODGOJITELJA

ODJEL ZA STUDIJ
NA TALIJANSKOM JEZIKU

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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Sveučilište u Rijeci
http://www.uniri.hr/
FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Ekonomija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Poslovna ekonomija
(preddiplomski studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Poslovna ekonomija
(stručni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Nije uvjet



Nije uvjet



EKONOMSKI FAKULTET

FAKULTET
ZA TURISTIČKI I HOTELSKI
MENADŽMENT, OPATIJA

Malo i srednje
poduzetništvo u
turizmu i hotelijerstvu

Poslovna ekonomija
u turizmu i hotelijerstvu

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Talijanski jezik ili Francuski jezik
Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Talijanski jezik ili Francuski jezik

Engleski jezik
i književnost
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Filozofija
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

FILOZOFSKI FAKULTET
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE u rijeci

FILOZOFSKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Fizika
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Hrvatski jezik
i književnost
(jednopredmetni
i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Informatika
(jednopredmetni
i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Kulturalni studiji

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Matematika
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna (viša) razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Njemački jezik
i književnost
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Pedagogija
(jednopredmetni
i dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA
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SVEUČILIŠTE u rijeci

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Politehnika
i informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Informatika ili Engleski jezik

Povijest
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Povijest umjetnosti
(dvopredmetni studij)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Psihologija
(jednopredmetni
studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Građevinarstvo
(preddiplomski studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Kemija



Građevinarstvo
(stručni studij)

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Kemija



Fizioterapija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)



Medicina

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



FILOZOFSKI FAKULTET

GRAĐEVINSKI FAKULTET

MEDICINSKI FAKULTET
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SVEUČILIŠTE u rijeci
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Medicinska radiologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)



Medicinsko
laboratorijska
dijagnostika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)



Organizacija,
planiranje i upravljanje
u zdravstvu

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)

Sanitarno inženjerstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)



Sestrinstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija
(jedan od tri gore navedena
predmeta sukladno osobnome
odabiru učenika)



Stomatologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Fizika ili Kemija

Brodostrojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Elektroničke
i informatičke
tehnologije u
pomorstvu

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



MEDICINSKI FAKULTET

POMORSKI FAKULTET

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA
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SVEUČILIŠTE u rijeci

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA

POMORSKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Logistika i menadžment
u pomorstvu i prometu

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Nautika i tehnologija
pomorskog prometa

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Tehnologija
i organizacija prometa

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Pravo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Filozofija ili Povijest



Upravni studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Brodogradnja

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



Brodogradnja
(stručni studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



PRAVNI FAKULTET

TEHNIČKI FAKULTET
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SVEUČILIŠTE u rijeci

TEHNIČKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Elektrotehnika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



Elektrotehnika
(stručni studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



Računarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Informatika



Strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



Strojarstvo
(stručni studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika



Predškolski odgoj

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Integrirani
preddiplomski
i diplomski sveučilišni
učiteljski studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

UČITELJSKI FAKULTET

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA
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SVEUČILIŠTE u rijeci

FAKULTETI, UMJETNIČKA
AKADEMIJA

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Likovna pedagogija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Filozofija ili Likovna umjetnost

Primijenjena umjetnost

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Filozofija ili Likovna umjetnost

AKADEMIJA
PRIMIJENJENIH UMJETNOSTI

državna matura i studijI
60

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH ZNANJA,
VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U SPLITU
http://www.unist.hr/
STUDIJSKI
PROGRAMI

Ekonomija

Management malog
poduzeća

EKONOMSKI FAKULTET

Poslovna ekonomija

Turističko poslovanje

Turizam

Brodogradnja
FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE,
STROJARSTVA
I BRODOGRADNJE

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

Politika i gospodarstvo
ili Informatika



Politika i gospodarstvo
ili Informatika



Politika i gospodarstvo
ili Informatika



Politika i gospodarstvo
ili Informatika



Politika i gospodarstvo
ili Informatika



Fizika



Elektrotehnika
i informacijska
tehnologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Industrijsko
inženjerstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



državna matura i studijI

FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ
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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ

državna matura i studijI

FAKULTET
ELEKTROTEHNIKE,
STROJARSTVA
I BRODOGRADNJE

FAKULTET
PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKIH ZNANOSTI
I KINEZIOLOGIJE

62

STUDIJSKI
PROGRAMI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Računarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Strojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Stručni studij
elektrotehnike

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Stručni studij
računarstva

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Stručni studij
brodogradnja

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Stručni studij
strojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Biologija i kemija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet

Fizika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Fizika i informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



SVEUČILIŠTE U SPLITU

FAKULTET
PRIRODOSLOVNOMATEMATIČKIH ZNANOSTI
I KINEZIOLOGIJE

STUDIJSKI
PROGRAMI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Informatika i tehnika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Inženjerska fizika,
termodinamika
i mehanika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Kineziologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet

Matematika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Matematika i fizika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika



Matematika
i informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Engleski jezik
i književnost

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Filozofija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − viša razina

Filozofija ili Logika



FILOZOFSKI FAKULTET

državna matura i studijI

FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ
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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ

STUDIJSKI
PROGRAMI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Kroatistika (Hrvatski
jezik i književnost)

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Nije uvjet

Pedagogija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Psihologija

Povijest

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − viša razina

Povijest

Povijest umjetnosti

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Povijest umjetnosti

Predškolski odgoj

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Glazbena umjetnost
ili Likovna umjetnost

Sociologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Sociologija



Talijanski jezik
i književnost

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Talijanski jezik

Engleski



Učiteljski studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

Biologija ili Psihologija



FILOZOFSKI FAKULTET
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SVEUČILIŠTE U SPLITU

GRAĐEVINSKOARHITEKTONSKI FAKULTET

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Arhitektura

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika

Građevinarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika

Stručni studij
građevinarstva

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika

Filozofsko-teološki
studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Talijanski jezik

Povijest ili Vjeronauk



Teološko-katehetski
studij

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Talijanski jezik

Povijest ili Vjeronauk



Kemija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Kemijska tehnologija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Stručni studij
kemijske tehnologije

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



KATOLIČKI BOGOSLOVNI
FAKULTET

KEMIJSKO-TEHNOLOŠKI
FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

državna matura i studijI

FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ
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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ

STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

PRAVNI FAKULTET

66

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Medicina

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija

Stomatologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija

Brodostrojarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pomorska nautika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pomorske
elektrotehničke
i informatičke
tehnologije

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pomorske tehnologije
jahta i marina

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pomorski
menadžment

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pomorski sustavi
i procesi

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Fizika ili Informatika



Pravo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani (ili klasični) jezik – viša razina

Nije uvjet

MEDICINSKI FAKULTET

POMORSKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS



SVEUČILIŠTE U SPLITU

UMJETNIČKA AKADEMIJA

STUDIJSKI
PROGRAMI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Dizajn vizualnih
komunikacija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Film i video

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Gitara, violina, viola,
violončelo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Glazbena pedagogija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Glazbena teorija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Gluma

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Kiparstvo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Klarinet, flauta

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Klavir

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ
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SVEUČILIŠTE U SPLITU
FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ

državna matura i studijI

UMJETNIČKA AKADEMIJA

STUDIJSKI
PROGRAMI

68

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Kompozicija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Konzervacija
i restauracija

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Likovna kultura
i likovne umjetnosti

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Slikarstvo

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Solo pjevanje

Hrvatski jezik − viša razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − viša razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Biologija
i ekologija mora

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Morsko ribarstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



Mediteranska
poljoprivreda

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija ili Kemija



SVEUČILIŠNI STUDIJSKI
CENTAR ZA STUDIJE MORA

MEĐUSVEUČILIŠNI
STUDIJ MEDITERANSKA
POLJOPRIVREDA

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI
CENTAR ZA STRUČNE
STUDIJE

STUDIJSKI
PROGRAMI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Elektronika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Elektroenergetika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Informacijska
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Konstrukcijsko
strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Računovodstvo
i financije

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Trgovinsko poslovanje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika − viša razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



državna matura i studijI

FAKULTETI, SVEUČILIŠNI
STUDIJSKI CENTRI,
UMJETNIČKA AKADEMIJA,
MEĐUSVEUČILIŠNI STUDIJ
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SVEUČILIŠTE U ZADRU
http://www.unizd.hr/

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Arheologija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Menadžment

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



ODJEL ZA ENGLESKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST

Engleski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



ODJEL ZA ETNOLOGIJU I
KULTURNU ANTROPOLOGIJU

Etnologija
i antropologija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Filozofija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA ARHEOLOGIJU

ODJEL ZA EKONOMIJU

ODJEL ZA FILOZOFIJU

70



SVEUČILIŠTE U zadru

ODJEL ZA FRANCUSKI JEZIK I
KNJIŽEVNOST

ODJEL ZA GEOGRAFIJU

ODJEL ZA
INFORMATOLOGIJU
I KOMUNIKOLOGIJU

ODJEL ZA KLASIČNU
FILOLOGIJU

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Francuski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Francuski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Španjolski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Geografija
(jednopredmetni
studij) – znanstveni
smjer

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Geografija
(dvopredmetni studij)
– nastavnički smjer

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Kultura i turizam

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Grčki jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Latinski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zadru

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Knjižničarstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Hrvatski jezik
i književnost
(jednopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Kroatistika
i južnoslavenske
filologije

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Ruski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



ODJEL ZA NJEMAČKI JEZIK
I KNJIŽEVNOST

Njemački jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Njemački jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA PEDAGOGIJU

Pedagogija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA POLJODJELSTVO
I AKVAKULTURU
SREDOZEMLJA

Ekologija
i mediteranska
poljoprivreda

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA KNJIŽNIČARSTVO

državna matura i studijI

ODJEL ZA KROATISTIKU
I SLAVISTIKU
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SVEUČILIŠTE U zadru
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

ODJEL ZA POVIJEST

Povijest
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



ODJEL ZA POVIJEST
UMJETNOSTI

Povijest umjetnosti
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Brodostrojarstvo
i tehnologija
pomorskog prometa

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



Nautika i tehnologija
pomorskog prometa

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika



ODJEL ZA PSIHOLOGIJU

Psihologija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA SOCIOLOGIJU

Sociologija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Talijanski jezik – smjer:
prevoditeljski

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Talijanski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

ODJEL ZA PROMET I
POMORSTVO

ODJEL ZA TALIJANSKI JEZIK
– SMJER: PREVODITELJSKI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zadru

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

ODJEL ZA TALIJANSKI JEZIK
– SMJER: PREVODITELJSKI

državna matura i studijI

ODJEL ZA IZOBRAZBU
UČITELJA I ODGOJITELJA
PREDŠKOLSKE DJECE

ODJEL ZA ZDRAVSTVENE
STUDIJE
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Talijanski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Talijanski jezik

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Jednopredmetni
stručni studij
predškolskog odgoja

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Integrirani
preddiplomski
i diplomski sveučilišni
studij za učitelje

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

Studij sestrinstva

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

bilo koji predmet prema
osobnome odabiru učenika

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI



Sveučilište u Zagrebu
http://www.unizg.hr/

AGRONOMSKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Agrarna ekonomika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Agroekologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Animalne znanosti

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Biljne znanosti

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Ekološka
poljoprivreda

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Hortikultura

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Krajobrazna
arhitektura

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Poljoprivredna
tehnika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Zaštita bilja

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Dramaturgija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Filmska i TV režija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Gluma

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Kazališna režija
i radiofonija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Montaža

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

AGRONOMSKI FAKULTET

državna matura i studijI

AKADEMIJA DRAMSKE
UMJETNOSTI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Produkcija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Snimanje

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Glazbena umjetnost
ili Psihologija

Animirani film i novi
mediji

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Grafika

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Kiparstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Likovna kultura

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Likovna umjetnost

AKADEMIJA
DRAMSKE UMJETNOSTI

AKADEMIJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

AKADEMIJA
LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Restauriranje
i konzerviranje
umjetnina

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Slikarstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Francuski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Arhitektura
i urbanizam

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Likovna umjetnost

Industrijski dizajn
i dizajn vizualnih
komunikacija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Likovna umjetnost

Logopedija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija ili Psihologija

Rehabilitacija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija ili Psihologija

Socijalna pedagogija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Psihologija ili Sociologija

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

ARHITEKTONSKI FAKULTET

EDUKACIJSKOREHABILITACIJSKI FAKULTET

78



SVEUČILIŠTE U zagrebu

EKONOMSKI FAKULTET

FAKULTET ELEKTROTEHNIKE
I RAČUNARSTVA

FAKULTET KEMIJSKOG
INŽENJERSTVA
I TEHNOLOGIJE

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Ekonomija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Geografija



Poslovna ekonomija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Geografija



Poslovna ekonomija;
smjerovi: Trgovinsko
poslovanje,
Turističko poslovanje,
Računovodstvo
i financije, Poslovna
tajnica/poslovni tajnik

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Geografija



Poduzetništvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Geografija



Studij elektrotehnike
i informacijske
tehnologije

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Studij računarstva

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Ekoinženjerstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna/viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Kemija



državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

državna matura i studijI

FAKULTET KEMIJSKOG
INŽENJERSTVA
I TEHNOLOGIJE

FAKULTET ORGANIZACIJE
I INFORMATIKE
U VARAŽDINU
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Kemija i inženjerstvo
materijala

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna/viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Kemija



Kemijsko inženjerstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna/viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Kemija



Primijenjena kemija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna/viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Kemija



Ekonomika
poduzetništva

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – viša razina
Engleski jezik – viša razina

Politika i gospodarstvo
ili Geografija



Informacijski sustavi

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Informatika

Informatika

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika

Poslovni sustavi

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Informatika

Primjena
informacijske
tehnologije u
poslovanju

Matematika – osnovna razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

Politologija
FAKULTET POLITIČKIH
ZNANOSTI
Novinarstvo

Aeronautika

FAKULTET PROMETNIH
ZNANOSTI

Inteligentni
transportni sustavi
i logistika

Promet

Strojarstvo

FAKULTET STROJARSTVA
I BRODOGRADNJE

Brodogradnja

Zrakoplovstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
Hrvatski jezik – viša/osnovna razina
Matematika – viša/osnovna razina
Strani jezik – viša/osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša/osnovna razina
Matematika – viša/osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša/osnovna razina
Matematika – viša/osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

Politika i gospodarstvo
ili Povijest



Politika i gospodarstvo
ili Povijest



Fizika



Fizika ili Logika



Fizika



Fizika ili Informatika



Fizika ili Informatika



Fizika ili Informatika



državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Farmacija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija

Medicinska biokemija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija

FARMACEUTSKOBIOKEMIJSKI FAKULTET

državna matura i studijI

Anglistika
(dvopredmetni)

Antropologija
(dvopredmetni)

FILOZOFSKI FAKULTET

Arheologija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Češki jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Etnologija i kulturna
antropologija
(dvopredmetni)
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Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Filozofija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Fonetika
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Francuski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Germanistika
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Grčki jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezi
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Hungarologija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

FILOZOFSKI FAKULTET

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Indologija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Informacijske znanosti
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Južnoslavenski jezici
i književnost

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Komparativna
književnost
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Kroatistika
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Latinski jezik
i književnost

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

FILOZOFSKI FAKULTET
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Lingvistika
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Pedagogija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Poljski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Portugalski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Povijest
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Povijest umjetnosti
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

FILOZOFSKI FAKULTET

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Psihologija
(jednopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Rumunjski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Ruski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Slovački jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Sociologija
(jednopredmetni i
dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

Španjolski jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

FILOZOFSKI FAKULTET
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

Švedski jezik i kultura
(dvopredmetni)

Talijanistika
(jednopredmetni
i dvopredmetni)
FILOZOFSKI FAKULTET
Turkologija
(dvopredmetni)

Ukrajinska jezik
i književnost
(dvopredmetni)

Filozofija

FILOZOFSKI FAKULTET
DRUŽBE ISUSOVE
(HRVATSKI STUDIJI)

Filozofija i latinski
jezik

Filozofija i religijske
znanosti

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik ili Talijanski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu
pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

GEODETSKI FAKULTET

Geodezija
i geoinformatika

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



GEOTEHNIČKI FAKULTET

Geoinženjerstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Kemija



GRAĐEVINSKI FAKULTET

Preddiplomski studij
građevinarstva

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Informatika



GRAFIČKI FAKULTET

Grafička tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Kemija ili Likovna umjetnost

*

Filozofija
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Filozofija ili Logika

Latinski jezik
(dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Latinski jezik ili Povijest

Komunikologija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Logika ili Povijest

HRVATSKI STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Kroatologija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Logika ili Povijest

Povijest
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Logika ili Povijest

Psihologija
(jednopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Biologija ili Psihologija

Sociologija
(jednopredmetni
i dvopredmetni)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Psihologija ili Sociologija

Crkvena glazba
(Institut za crkvenu
glazbu A. Vidaković)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Francuski jezik
ili Njemački jezik ili Talijanski jezik
ili Grčki jezik ili Latinski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Religiozna pedagogija
i katehetika

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Francuski jezik
ili Njemački jezik ili Talijanski jezik
ili Grčki jezik ili Latinski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

HRVATSKI STUDIJI

KATOLIČKO-BOGOSLOVNI
FAKULTET
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Teologija (stručni
studij)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Francuski jezik
ili Njemački jezik ili Talijanski jezik
ili Grčki jezik ili Latinski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Teologija (integrirani
preddiplomski
i diplomski studij)

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik ili Francuski jezik
ili Njemački jezik ili Talijanski jezik
ili Grčki jezik ili Latinski jezik

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu



Kineziologija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija

MEDICINSKI FAKULTET

Medicina

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina

Biologija

METALURŠKI FAKULTET

Metalurgija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Kemija ili Fizika

MUZIČKA AKADEMIJA

Čembalo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

KATOLIČKO-BOGOSLOVNI
FAKULTET

KINEZIOLOŠKI FAKULTET

90



SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Dirigiranje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Elektronička
kompozicija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Fagot

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Flauta

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Gitara

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Glazbena kultura
(dvopredmetni
nastavnički studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Glazbena pedagogija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Harfa

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

MUZIČKA AKADEMIJA
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Klarinet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Klavir

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Kompozicija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Kompozicija
s teorijom

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Kontrabas

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Muzikologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Muzikologija
(dvopredmetni);
smjer: nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Oboa

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

MUZIČKA AKADEMIJA
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Orgulje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Pjevanje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Primijenjena
kompozicija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Rog

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Saksofon

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Trombon

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Truba

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Tuba

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

MUZIČKA AKADEMIJA
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

državna matura i studijI

MUZIČKA AKADEMIJA

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Udaraljke

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Viola

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Violina

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Violončelo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Zborsko dirigiranje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

Socijalni rad

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani (ili klasični) jezik – viša razina

Nije uvjet

Pravo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani (ili klasični) jezik – viša razina

Nije uvjet

PRAVNI FAKULTET
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

SVEUČILIŠTE U zagrebu
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

Biotehnologija

PREHRAMBENO-BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET

Nutricionizam

Prehrambena
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik
ili Francuski jezik

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

Biologija ili Kemija



Biologija ili Kemija



Biologija ili Kemija



Biologija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Biologija i kemija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Geologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Kemija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

pojedinačni odabir izbornoga
predmeta ovisi o studijskome
programu

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

državna matura i studijI

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Matematika i fizika
(nastavnički smjer)

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Matematika

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Matematika
(nastavnički smjer)

Matematika – viša razina
Hrvatski jezik – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Molekularna biologija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Znanost o okolišu

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Fizika; smjer:
istraživački
(preddiplomski studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Fizika; smjer:
istraživački
(integrirani
preddiplomski i
diplomski studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



SVEUČILIŠTE U zagrebu

PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Fizika; smjer:
nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Fizika i informatika;
smjer: nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Fizika i kemija; smjer:
nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Fizika i tehnika; smjer:
nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Geofizika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Geografija; smjer:
istraživački

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Geografija



Geografija i povijest;
smjer: nastavnički

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Geografija



državna matura i studijI

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

državna matura i studijI

RUDARSKO-GEOLOŠKO-NAFTNI FAKULTET

STOMATOLOŠKI FAKULTET

ŠUMARSKI FAKULTET
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DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Geološko inženjerstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Naftno rudarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Rudarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Stomatologija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija

Drvna tehnologija
(preddiplomski studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Drvna tehnologija
(stručni studij)

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Biologija ili Kemija



Šumarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Biologija ili Kemija



SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Urbano šumarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Biologija ili Kemija



Zaštita prirode
i okoliša/šumarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Biologija ili Kemija



Tekstilna odjevna
i obućarska
tehnologija; smjerovi:
Tekstilna tehnologija,
Odjevna tehnologija,
Obućarska
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika ili Kemija

*

Tekstilna tehnologija
i inženjerstvo, smjerovi:
Odjevno inženjerstvo,
Projektiranje
i menadžment tekstila,
Industrijski dizajn
tekstila i odjeće,
Tekstilna kemija,
materijali i ekologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Fizika ili Kemija

*

Tekstilni i modni
dizajn; smjerovi:
Modni dizajn, Dizajn
tekstila

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik

Likovna umjetnost

TEKSTILNO-TEHNOLOŠKI
FAKULTET

državna matura i studijI

ŠUMARSKI FAKULTET
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SVEUČILIŠTE U zagrebu

FAKULTETI, UMJETNIČKE
AKADEMIJE, SVEUČILIŠNI
STUDIJI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Integrirani
preddiplomski
i diplomski sveučilišni
učiteljski studij

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik ili
Francuski jezik ili Talijanski jezik

Nije uvjet

Predškolski odgoj

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik ili Njemački jezik ili
Francuski jezik ili Talijanski jezik

Nije uvjet

Integrirani
preddiplomski
i diplomski studij
veterinarske medicine

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija

UČITELJSKI FAKULTET

državna matura i studijI

VETERINARSKI FAKULTET

* osim za smjer Dizajna obuće – provjera likovne sposobnosti i kreativnosti.
* osim za smjer Industrijski dizajn tekstila i odjeće – provjera likovne sposobnosti i kreativnosti.
* kvalifikacijski ispit za kandidate za smjer Dizajn grafičkih proizvoda: Likovna umjetnost i mapa radova.
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI



Javna Veleučilišta i visoke škole

DRUŠTVENO VELEUČILIŠTE
U ZAGREBU

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE
U ZAGREBU

STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Javna uprava

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Povijest ili Sociologija

Porezni studij

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Povijest ili Sociologija

Izobrazba trenera

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija

Elektrotehnika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika



Graditeljstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika
(Umjesto Fizike u strukovnim se
školama može polagati Mehanika
ili neki drugi stručni predmet.)



Informatika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Informatika



Računarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Informatika



– ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

– GRADITELJSKI ODJEL

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

– INFORMATIČKO-RAČUNALNI
ODJEL

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE
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javna veleučilišta i visoke škole
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE
U ZAGREBU

STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika
(Umjesto Fizike u strukovnim se
školama može polagati Mehanika
ili neki drugi stručni predmet.)



Fizioterapija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Fizika



Trgovina

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Etika ili Geografija



Upravni studij

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Etika ili Informatika



Poljoprivreda krša

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Biologija ili Kemija



Prehrambena
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Trgovinsko poslovanje
s poduzetništvom

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili strani jezik



Cestovni promet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



– STROJARSKI ODJEL

državna matura i studijI

VELEUČILIŠTE
»LAVOSLAV RUŽIČKA«
U VUKOVARU

VELEUČILIŠTE MARKO
MARULIĆ U KNINU

VELEUČILIŠTE
»NIKOLA TESLA« U GOSPIĆU
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

javna veleučilišta i visoke škole
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Ekonomika
poduzetništva

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Upravni studij

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Povijest ili Sociologija



Proizvodno
strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Bilinogojstvo – smjer
Hortikultura

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Menadžment

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo



Lovstvo i zaštita
prirode

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



VELEUČILIŠTE U
SLAVONSKOM BRODU
– TEHNIČKI ODJEL

– POLJOPRIVREDNI ODJEL

– DRUŠTVENI ODJEL

VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

državna matura i studijI

VELEUČILIŠTE
»NIKOLA TESLA« U GOSPIĆU
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javna veleučilišta i visoke škole
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Mehatronika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Prehrambena
tehnologija –
usmjerenje: prerada
mlijeka i pivarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Sigurnost i zaštita

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Tekstilstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Ugostiteljstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Nije uvjet



Prehrambena
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Računovodstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



VELEUČILIŠTE U KARLOVCU

VELEUČILIŠTE U POŽEGI
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javna veleučilišta i visoke škole

VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

VELEUČILIŠTE U POŽEGI

VELEUČILIŠTE U RIJECI

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Trgovina

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika
ili Politika i gospodarstvo



Upravni studij

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Politika i gospodarstvo
ili Povijest



Vinogradarstvovinarstvo-voćarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija ili Kemija



Cestovni promet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Informatika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika



Mediteranska
poljoprivreda

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Poduzetništvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika



Poštanski promet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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javna veleučilišta i visoke škole
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

državna matura i studijI

VELEUČILIŠTE U RIJECI

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU

VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU
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STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Sigurnost na radu

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Vinarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Biologija



Željeznički promet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Menadžment

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet



Promet

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Upravni studij

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Povijest



Elektrotehnika;
smjerovi:
Automatizacija,
Biomedicinska
elektronika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika



Graditeljstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika
(Umjesto Fizike u strukovnim se
školama može polagati Mehanika
ili neki drugi stručni predmet.)



javna veleučilišta i visoke škole

VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Multimedija,
oblikovanje i primjena

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Informatika



Proizvodno
strojarstvo

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika
(Umjesto Fizike u strukovnim se
školama može polagati Mehanika
ili neki drugi stručni predmet.)



Tehnička
i gospodarska
logistika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



VISOKA POLICIJSKA ŠKOLA,
ZAGREB

Kriminalistika

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Logika

VISOKA ŠKOLA ZA
MENADŽMENT U TURIZMU I
INFORMATICI U VIROVITICI

Informatički
menadžment

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Informatika



VISOKO GOSPODARSKO
UČILIŠTE, KRIŽEVCI

Poljoprivreda

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Biologija ili Kemija



Fizioterapija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



Medicinska
radiologija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



VELEUČILIŠTE U VARAŽDINU

ZDRAVSTVENO
VELEUČILIŠTE U ZAGREBU

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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veleučilišta i visoke škole
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
VELEUČILIŠTA, VISOKE
ŠKOLE

STUDIJSKI
PROGRAMI

državna matura i studijI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Medicinska-laboratorijska
dijagnostika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



Radna terapija

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



Sanitarno inženjerstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



Sestrinstvo

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Biologija



ZDRAVSTVENO
VELEUČILIŠTE U ZAGREBU
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

Privatna visoka učilišta
PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Informacijske
tehnologije

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Informatika

Service Management

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Nije uvjet

RRIF VISOKA ŠKOLA ZA
FINANCIJSKI MENADŽMENT,
ZAGREB

Računovodstvo
i financije; smjer:
računovodstveno-financijski

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet

UTILUS VISOKA POSLOVNA
ŠKOLA

Hotelijerski
menadžment

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Geografija

Održavanje motornih
vozila

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



Održavanje
računalnih sustava

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



Održavanje
zrakoplova

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



AMERIČKA VISOKA ŠKOLA
ZA MANAGEMENT
I TEHNOLOGIJU
S PRAVOM JAVNOSTI
U DUBROVNIKU

VELEUČILIŠTE
VELIKA GORICA
S PRAVOM JAVNOSTI

državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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privatna visoka učilišta
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

državna matura i studijI

VELEUČILIŠTE
VELIKA GORICA
S PRAVOM JAVNOSTI

STUDIJSKI
PROGRAMI

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Očna optika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Informatika



Pirotehnologija
i humanitarno
razminiravanje

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Kemija



Upravljanje u kriznim
uvjetima

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Fizika ili Kemija



Ekonomija
poduzetništva

Hrvatski jezik −osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Poslovna informatika

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina

Nije uvjet



Novinarstvo

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Povijest

Tehnički menadžment

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Fizika ili Kemija

Poslovna ekonomija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Informatika

VELEUČILIŠTE VERN

VISOKA NOVINARSKA
ŠKOLA

VISOKA POLITEHNIČKA
ŠKOLA U ZAGREBU

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
LIBERTAS
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privatna visoka učilišta

PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE
Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik
Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
»MINERVA« U DUGOPOLJU

Menadžment
informacijskih sustava

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
S PRAVOM JAVNOSTI,
VIŠNJAN

Menadžment
u turizmu

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
ZAGREB

Poslovna
ekonomija: Manager
marketinga; Manager
komunikacija tržišnih
komunikacija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Politika i gospodarstvo
ili Engleski jezik

Informatika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Informatika



Prometna logistika

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Nije uvjet



Menadžment tržišnih
komunikacija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Informatika
ili Likovna umjetnost



Oblikovanje tržišnih
komunikacija

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – viša razina

Informatika
ili Likovna umjetnost

Stručni studij
informacijskih
tehnologija

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina:
Engleski jezik

Nije uvjet

VISOKA ŠKOLA HRVATSKO
ZAGORJE KRAPINA

VISOKA ŠKOLA TRŽIŠNIH
KOMUNIKACIJA AGORA,
ZAGREB

VISOKA ŠKOLA
ZA INFORMACIJSKE
TEHNOLOGIJE, ZAGREB

Informatika



Strani jezik – viša razina



državna matura i studijI

DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
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privatna visoka učilišta
DRŽAVNA MATURA KAO UVJET ZA UPIS
PRIVATNA VISOKA UČILIŠTA

državna matura i studijI

VISOKA ŠKOLA
ZA POSLOVANJE
I UPRAVLJANJE
S PRAVOM JAVNOSTI
»BALTAZAR ADAM KRČELIĆ«

VISOKA ŠKOLA ZA
SIGURNOST S PRAVOM
JAVNOSTI, ZAGREB
VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
U PULI - POLITEHNIČKI
STUDIJ S PRAVOM JAVNOSTI
ZAGREBAČKA ŠKOLA
EKONOMIJE
I MANAGEMENTA

STUDIJSKI
PROGRAMI
OBVEZNI DIO DRŽAVNE MATURE

IZBORNI DIO DRŽAVNE MATURE

Menadžment u kulturi

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Politika i gospodarstvo



Poslovna ekonomija
i financije

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Politika i gospodarstvo



Poslovni tajnik

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Politika i gospodarstvo



Sigurnost

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – osnovna razina
Strani jezik – osnovna razina

Kemija



Politehnika –
inženjerstvo
proizvodnje i
kreativno upravljanje
procesima

Hrvatski jezik – viša razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina

Informatika ili Fizika



Ekonomija
i management

Hrvatski jezik – osnovna razina
Matematika – viša razina
Strani jezik – viša razina:
Engleski jezik

Informatika
ili Politika i gospodarstvo

Turistički
menadžment

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Geografija ili Povijest



Hotelski menadžment

Hrvatski jezik − osnovna razina
Matematika − osnovna razina
Strani jezik − osnovna razina:
Engleski jezik

Geografija ili Povijest



ZAGREBAČKA ŠKOLA
ZA MENADŽMENT
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NEMA DODATNE
PROVJERE
SPECIFIČNIH
ZNANJA, VJEŠTINA
I SPOSOBNOSTI

Kutak za učenike

PITANJA I ODGOVORI
O DRŽAVNOJ MATURI

 Koji se ispiti polažu na državnoj maturi?
Obvezni ispiti koji se polažu na državnoj maturi su ispiti iz općeobrazovnih nastavnih predmeta koje je učenik pohađao tijekom srednje škole, a to su: hrvatski
jezik, matematika i strani jezik. Budući da nastavni planovi i programi srednjih
škola nisu jedinstveni, stručnjaci – nastavnici i sveučilišni profesori − izradit će ispitne kataloge prema zajedničkim odgojno-obrazovnim i nastavnim sadržajima
za sve učenike.
 Znači, ispiti iz hrvatskoga jezika, matematike i stranoga jezika odnose se na
sve učenike?
Iznimke od ovoga pravila su rijetke. To su učenici klasičnih gimnazija koji mogu
umjesto obveznoga ispita iz stranoga jezika polagati latinski ili grčki jezik kao obvezni ispit. To su, također, učenici koji se školuju na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Oni u sklopu obveznoga dijela državne mature uz ispit iz hrvatskoga jezika,
obvezno polažu ispit iz jezika nacionalne manjine na kojemu se školuju, a kao
treći ispit u sklopu obveznoga dijela državne mature biraju ispit iz matematike ili
iz stranoga jezika. Samo učenici koji se školuju na jeziku i pismu češke nacionalne
manjine mogu birati − ili polagati obvezni dio državne mature bez polaganja ispita iz materinskoga jezika (češkoga) na kojemu se školuju, ili uz obvezni dio polagati i materinski jezik.
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kutak za učenike

 Što je državna matura?
Državna je matura skup ispita iz određenih nastavnih predmeta koje je učenik
učio tijekom svoga školovanja, ali ispite ne provode i ne ocjenjuju nastavnici škole, nego javna ustanova (Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja)
na završetku četvrtoga razreda gimnazije i na završetku četverogodišnjih strukovnih, odnosno umjetničkih škola. Ispiti državne mature provode se u isto vrijeme,
s istim ispitnim materijalima i na isti način za sve učenike u Republici Hrvatskoj.

 Ispiti iz predmeta izbornoga dijela državne mature nisu obvezni. Zašto bi
učenik pored obveznih ispita polagao izborni predmet ili predmete?
Državna se matura sastoji se od dva dijela. Jedan je obvezni, i već smo rekli koji ga
predmeti čine. Drugi je izborni, a to su u pravilu svi drugi nastavni predmeti koje
je učenik u školi pohađao. Svaki će se učenik opredijeliti za polaganje ispita iz izbornoga predmeta ili više izbornih predmeta kada prosudi je li mu uspjeh iz toga/
tih ispita potreban za studij ili nije. O položenim ispitima izbornoga/ih predmeta
učenik će dobiti posebnu potvrdu.

kutak za učenike

 Kako će učenik znati koji izborni predmet treba polagati i treba li uopće polagati ispit/e iz izbornoga/ih predmeta?
Odluku o ispitu iz izbornoga predmeta učenik će donijeti nakon uvida u zahtjeve studijskoga programa koji namjerava upisati, o čemu će dobiti informacije na
visokoškolskim ustanovama. Primjerice, ukoliko određeni fakultet, sveučilišni
odjel ili visokoškolski studij u studijskome programu ne zahtijeva druge ispite
osim državne mature, tada učenik nema potrebu polagati ispite iz izbornoga/
nih predmeta. Međutim, ukoliko fakultet, sveučilišni odjel ili visokoškolski studij
u pojedinome studijskom programu zahtijeva provjeru znanja iz, primjerice, biologije ili kemije, učenik će u prijavi za državnu maturu prijaviti i polagati biologiju
ili kemiju. Ukoliko fakultet, sveučilišni odjel ili visokoškolski studij u studijskome
programu zahtijeva provjeru znanja iz povijesti, učenik će u prijavi za državnu maturu prijaviti, odnosno polagati povijest. U tabličnome prikazu ove publikacije u
poglavlju Državna matura i studiji nalaze se predstavke različitih visokoškolskih
ustanova o tome što bi bili zahtjevi pojedinih studijskih programa za priznavanje
državne mature, pa ih je uputno pogledati.
 Mora li svaki srednjoškolac polagati državnu maturu?
Državna je matura obvezna za učenike koji završavaju gimnaziju. Nakon uspješno
završena četiri razreda gimnazije i uspješno položene državne mature učenik dobiva svjedodžbu o završetku srednje škole. Bez položene državne mature smatra
se da učenik nije završio srednje obrazovanje.
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 Koja je razlika između učenika gimnazije i učenika četverogodišnje strukovne, odnosno umjetničke škole kada je riječ o državnoj maturi?
Učenik četverogodišnje strukovne, odnosno umjetničke škole završit će srednju školu ili razinu srednjega obrazovanja izradom i obranom završnoga rada u
školi te dobiti svjedodžbu o završenoj srednjoj školi, završenoj obrazovnoj razini i zanimanju koje je stekao. Sa svjedodžbom o završenoj srednjoj strukovnoj,
odnosno umjetničkoj školi učenik ima mogućnost zaposlenja te će sam odlučiti
hoće li tražiti zaposlenje ili nastaviti školovanje. Ako učenik, pak, odluči nastaviti
obrazovanje na visokoškolskoj razini, u tom slučaju treba polagati ispite državne
mature na isti način kao i učenik gimnazije. Učeniku četverogodišnje strukovne,
odnosno umjetničke škole, koji položi obvezne ispite državne mature, izdat će se
potvrda o položenim ispitima državne mature.

kutak za učenike

 Je li učenik četverogodišnje strukovne, odnosno umjetničke škole opterećeniji od učenika gimnazije, s obzirom da polaže i završni ispit u školi? Naime, učenik gimnazije ima samo obvezu polaganja državne mature.
Učenik strukovne, odnosno umjetničke škole ne polaže završni ispit, nego sa
svojim mentorom tijekom školske godine radi završni rad. Izrada završnoga rada
dio je njegova redovitoga nastavnoga i odgojno-obrazovnog opterećenja. Ukoliko učenik namjerava pristupiti ispitima državne mature, njegova će priprema
biti dio njegova školovanja. Učenik gimnazije priprema se za polaganje državne
mature tijekom četiri godine školovanja, a ne samo u četvrtome razredu ili kad
završi četvrti razred. Na isti se način može pripremati i učenik četverogodišnje
strukovne, odnosno umjetničke škole.
 Što ako učenik tijekom školovanja nije imao jednak broj sati nastave iz nastavnih predmeta koje zahtijeva državna matura?
Učenici četverogodišnjih strukovnih, odnosno umjetničkih škola koji iskažu želju i
namjeru za nastavkom školovanja odmah poslije srednje škole ili, pak, samo žele
položiti ispite državne mature, javit će se svojim nastavnicima ili ispitnome koordinatoru, pa će im škola uz potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
omogućiti dopunsku nastavu, podržati ih i poticati u stjecanju viših znanja i razvoju njihovih sposobnosti te napredovanju u obrazovanju. Ukoliko učenik ima
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želju nastaviti obrazovanje, javit će se svome razredniku i ispitnome koordinatoru
te dogovoriti dopunske sate nastave za savladavanje širega odgojno-obrazovnoga programa.

kutak za učenike

 Koja je razlika između državne mature i školske mature?
Školska se matura bitno razlikuje od državne mature. Prvo, školska se matura polaže i ocjenjuje u školi koju učenik pohađa, što znači da je provode i ocjenjuju
isti nastavnici koji su poučavali učenika tijekom školovanja, a uspjeh učenika na
školskoj maturi usporediv je samo na razini škole. Državnom maturom osigurava se veća objektivnost vrjednovanja učeničkih postignuća, jer učenikova znanja
ocjenjuju i vrjednuju neutralni ocjenjivači, nastavnici koji se pridržavaju pravila i
kriterija ocjenjivanja u odnosu na sve učenike u Republici Hrvatskoj. Drugo, uspjeh
učenika na školskoj maturi nema gotovo nikakav utjecaj na upis na visoka učilišta. Uspjeh učenika na državnoj maturi imat će utjecaj na upis na visoka učilišta.
Treće, uspjeh učenika na državnoj maturi pokazat će objektivna učenička znanja i
postignuća usporediva sa svim učenicima u Republici Hrvatskoj, a s postignutim
uspjehom svaki će učenik dobiti broj stečenih bodova te će se naći u Središnjem
registru državne mature. Četvrto, učenici su se do sada pripremali i polagali školsku maturu, a potom su za kratko vrijeme trebali biti spremni položiti razredbeni
ispit na visokom učilištu ili više njih. Uspješno položenom državnom maturom,
međutim, učenici dobivaju mogućnost za vertikalnu prohodnost, odnosno za
upis na određenu visoku školu, fakultet ili sveučilišni odjel. Peto, priprema za državnu maturu traje tijekom cijele srednje škole, gimnazije ili strukovne, odnosno
umjetničke škole, odnosno tijekom cijeloga školovanja, što bitno utječe na povećavanje kvalitete poučavanja i učenja. Na koncu, nije nevažno ni to što državna
matura učeniku umanjuje financijske troškove, jer učenik ne plaća pristup razredbenome postupku i ne snosi troškove putovanja i boravka u gradovima u kojima
su visokoškolske ustanove.
 Što je Središnji registar državne mature?
Središnji registar državne mature jedinstvena je baza podataka u koju se unose svi relevantni podatci o školskome uspjehu učenika koji prijavi državnu maturu ili polaganje ispita državne mature. Jedinstvena će baza podataka nakon
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 Čemu služe ispitni katalozi?
Ispitnim katalozima za svaki nastavni predmet koji se ispituje na ispitima državne
mature detaljno se objašnjava što će se ispitivati, na koji način te kako izgledaju
ispitna pitanja. Na kraju svakoga ispitnog kataloga je i ogledni primjer ispita kakav će se pisati na državnoj maturi. Ispitni se katalozi rade i za osnovnu i za višu
razinu, a temelje se na propisanim nastavnim planovima i programima prema
kojima se obrazuju učenici. Ispitne kataloge donosi i objavljuje na svojim mrežnim stranicama Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.
ncvvo.hr) nakon što ih odobri Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. Već
sada se na stranicama Centra nalaze radne inačice ispitnih kataloga za državnu
maturu 2010. godine, pa ih je uputno i pogledati.
 Kome se u svojoj školi učenik može obratiti oko detaljnijih odgovora o državnoj maturi?
Svaka škola ima ispitnoga koordinatora – nastavnika ili stručnoga suradnika –
osobu koja je zadužena za provedbu nacionalnih ispita i ispita državne mature
u svojoj školi. Ukoliko učeniku nije poznato tko je to, pitat će svoga razrednika ili

SREDIŠNJI REGISTAR
DRŽAVNE MATURE
1. Uspjeh učenika tijekom srednjoškolskoga
obrazovanja
2. Podaci učenika o uspjehu na ispitima
državne mature – ocjene i bodovi
ostvareni na ispitima državne mature
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provedenih ispita državne mature rezultirati jasnom, preglednom, objektivnom,
vjerodostojnom slikom učeničkih postignuća tijekom srednjoškolskoga obrazovanja te na ispitima državne mature. Uspjeh učenika prevest će se u bodovni
sustav kojim će svaki učenik dobiti svoje mjesto na rang-ljestvici.
 Kako će se na temelju rezultata ispita državne mature provoditi upisi na
visoka učilišta?
Svaki će učenik u trenutku kada predaje prijavu za polaganje državne mature,
odnosno prijavu za polaganje ispita državne mature iskazati svoj željeni ili alternativni izbor za određeni visokoškolski studijski program. Ovisno o izboru studija
učenik će se, bude li mu to potrebno, opredijeliti i za izborni/e predmet/e.
Kad završi postupak provođenja državne mature, iz distribucije rangova i upisnih
kvota na visokoškolskim ustanovama, učenik će vidjeti je li stekao pravo upisa na
željeni studijski program ili alternativni program. Ukoliko nema uvjete upisa ni u
jedan ni u drugi program učeniku će putem Središnjega državnog registra biti
razvidno u kojem će drugome studijskom programu naći svoje mjesto.

predmetne nastavnike, i oni će ga upoznati s ispitnim koordinatorom. Ispitni će
koordinator pomoći učeniku u rješavanju svih pitanja u svezi s provedbom ispita,
donošenjem odluke o polaganju izbornih predmeta, te će mu pomoći razriješiti sve
dvojbe. On će učeniku donijeti i ispitne rezultate. Ukaže li se bilo kakva nedoumica,
ispitni će se koordinator obratiti Centru s kojim će rješavati sva postavljena pitanja.
 Kakav je smisao dviju razina znanja na ispitima državne mature? Koliko je
svaka od razina zahtjevna?
Obvezne nastavne predmete, to jest ispite državne mature učenik može polagati
na dvije razine, osnovnoj ili višoj. Već sami nazivi razina ukazuju da je zahtjevnija
viša razina, a viša je zbog složenijih ili težih pitanja, odnosno odgovora od osnovne razine. Razlike proizlaze iz različitih nastavnih planova i programa, ali i različitih zahtjeva visokih učilišta. Razine se propisuju ispitnim katalozima koje može
pogledati svaki učenik i uvidjeti razlike. Može to učiniti sam ili sa svojim školskim
kolegama i kolegicama, vršnjacima, ali i nastavnicima.
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 Polažu li državnu maturu i učenici s teškoćama?
I učenici s teškoćama također imaju mogućnost polagati državnu maturu. Za njih
su svi ispiti isti, sva su pitanja ista, samo što oni imaju pravo na prilagodbu ispitne
tehnologije. Važno je da se takvi učenici jave ispitnome koordinatoru, odnosno da
nastavnici upute učenika s teškoćama ispitnome koordinatoru. Ispitni će koordinator upoznati učenika s načinom polaganja ispita i onim što je potrebno učiniti
kako bi učenik ostvario svoja prava. Podrobnije informacije navedene su u brošuri
»Upute za provođenje državne mature za pristupnike s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama«, koju učenik može dobiti od svojega ispitnog koordinatora ili
ih pronaći sam na mrežnim stranicama Centra.
 Hoće li i visokoškolske ustanove u Hrvatskoj koristiti položene ispite državne mature za upis na prvu godinu studija, odnosno kao zamjenu za razredbeni ispit?
Najveći je broj visokoškolskih studija, fakulteta i sveučilišnih odjela prepoznao vrijednost državne mature i uvažavat će rezultate učenika postignute na državnoj
maturi kao zamjenu za razredbene ispite. U ovoj se publikaciji, u poglavlju Državna
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matura i studiji, nalaze stavovi i mišljenja visokoškolskih ustanova, odnosno nositelja studijskih programa. Najveći broj njih prihvaća ispite državne mature i neće
provoditi razredbeni ispit. Određeni broj visokoškolskih ustanova zahtijevat će
dodatnu provjeru specifičnih znanja, vještina i sposobnosti zbog specifičnosti
studijskih programa. Stoga je o tome na mrežnim stranicama visokoškolskih ustanova uputno potražiti dodatne obavijesti.
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 Kada učenik polaže državnu maturu?
Polaganje ispita državne mature počinje predajom prijave za polaganje državne mature koju će učenik zajedno s ispitnim koordinatorom ispuniti početkom
drugoga polugodišta dok pohađa četvrti razred. Termini prijave navedeni su u
Pravilniku o polaganju državne mature, koji je sastavni dio ove publikacije i nalazi
se u poglavlju Državna matura i njezina provedba. Dijelove nekih ispita državne
mature učenici će polagati pri završetku četvrtoga razreda, a dio ispita na kraju
školske godine. Cilj je, dakako, da svaki učenik pravovremeno dobije ocjene i bodove s obzirom na upisne termine na visokoškolskim ustanovama.
Kalendar ispita državne mature stići će pravovremeno u škole, a ispitni će koordinator učenicima, kako ne bi preskočili unaprijed određene termine, stalno biti na
raspolaganju.
 Što ako učenik ne položi državnu maturu?
Ako učenik ne položi državnu maturu prvi put, ima mogućnost prijaviti ispite
državne mature za sljedeći rok ili jedan od sljedećih ispitnih rokova, te polagati
ispite državne mature ponovno.
 A što ako učenik bude upućen na popravni ispit?
Tada će se prvo pripremiti za popravni ispit, a kada iz svih nastavnih predmeta
dobije pozitivnu ocjenu, prijavit će se na državnu maturu. U školskoj su godini
predviđena tri roka za polaganje državne mature. Vjerujemo da će takav učenik
koristiti najbliži mogući rok za polaganje ispita državne mature.
 Što su nacionalni ispiti i čemu oni služe?
Nacionalni su ispiti provjere znanja učenika određenoga razreda ili uzrasta učenika, koji se provode iz određenoga predmeta ili više predmeta pod istim uvjetima,
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u isto vrijeme sa svim učenicima ili samo s dijelom učenika (prema reprezentativnome uzorku učenika). Ispite organizira i provodi Nacionalni centar za vanjsko
vrednovanje obrazovanja. Ovaj oblik provjeravanja znanja i ocjenjivanja naziva se
vanjskim vrjednovanjem.
Provođenje nacionalnih ispita može zatražiti Hrvatski sabor, Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa ili Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, a i
same škole mogu zahtijevati vanjsko vrjednovanje. Ispiti se provode radi utvrđivanja stupnja kvalitete odgoja i obrazovanja, odnosno radi unaprjeđivanja kvalitete
poučavanja i učenja. Kako bi poboljšali sustav, najprije moramo saznati kakav je,
koje su njegove kvalitete, a na što se odnose manjkavosti.
Nacionalni se ispiti mogu provoditi od prvoga do četvrtoga razreda, od petoga
do osmoga razreda osnovne škole te, naravno, u srednjoj školi. Oni se ne provode
na cijeloj učeničkoj populaciji već se odabirom reprezentativnoga uzorka učenika,
kao i kod međunarodnih provjera znanja, dolazi do točnih i valjanih pokazatelja
kojima se utječe na promjene ili kojima se ukazuje na nužnost promjena u obrazovnome sustavu.
Nacionalni ispiti koji su provedeni i koji će se i ove godine provoditi u srednjim
školama služe kao svojevrsna priprema učenika za polaganje državne mature te
upoznavanje učenika s postupkom i načinom polaganja ispita iz određenih nastavnih predmeta, koji se ne događaju samo u učenikovoj školi, nego isti ispit polažu njegovi vršnjaci u drugim školama u Republici Hrvatskoj. Kad učenik dobije
rezultate koje je postigao na nacionalnim ispitima, on saznaje koliko zna u odnosu
na svoje vršnjake i koliko još napora treba uložiti da bi postigao bolje rezultate.
Nacionalni ispiti, međutim, ne služe samo kao priprema učenika za državnu maturu i kao ogledalo učenikova postignuća. Oni služe predmetnim nastavnicima i
samoj školi da vide svoje mjesto u odnosu na druge. Na taj način svi imaju povratnu informaciju o uspjehu, svi mogu promišljati načine kako biti bolji. Učenik može
znati koliko je dobar u usporedbi s drugima u svojoj školi, a koliko je istinski dobar,
može saznati samo u usporedbi s učenicima u drugim školama.
 Kako se pripremati za državnu maturu?
Za državnu maturu učenik će se najbolje pripremiti uči li redovito i ispunjava li sve
školske zadaće tijekom četverogodišnjega školovanja. Učenici koji redovito uče i
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ne izostaju s redovne nastave (osim u opravdanim slučajevima) ne bi trebali imati
poteškoća u polaganju ispita državne mature.
Veliku pomoć učenicima i predmetnim nastavnicima pružit će ispitni katalozi koji
su pripremljeni za svaki predmet, odnosno ispit državne mature. Učenici trećih
razreda imat će mogućnost pisanja nacionalnih ispita u drugome polugodištu
školske godine 2008./2009., koji će se provoditi na isti način kao što bi se trebala
provoditi državna matura koju će pisati na kraju školske godine 2009./2010. Osim
toga, na mrežnim stranicama Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (www.ncvvo.hr) objavljeni su svi nacionalni ispiti koji su se do sada provodili
u srednjim školama, pa se i na taj način može vidjeti kako izgledaju ispiti, kako se
postavljaju pitanja na nacionalnim ispitima na koji način se boduju odgovori, i sl.

Svako je pitanje korak naprijed!

kutak za učenike

Za sve informacije o državnoj maturi u svim su školama učenicima na raspolaganju
ispitni koordinatori.
Ispitnoga koordinatora može se potražiti bez straha i ustručavanja.
Ispitni koordinator ne ispituje.
Ispitni će koordinator učeniku pomoći u rješavanju svih pitanja u svezi s prijavom
i polaganjem ispita državne mature, kao i donošenjem odluke o polaganju
izbornih predmeta.
Ispitni će koordinator pomoći razriješiti sve dvojbe i savjetovat će učenika.
I ne samo njega, nego i njegove roditelje.
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MATURA NA NETU
Kako bi učenici osnovnih i srednjih škola što lakše i brže pronašli sve aktualne informacije vezane uz školu i nastavu, Ministarstvo znanosti, obrazovanja
i športa i ostale mjerodavne ustanove redovito ažuriraju svoje mrežne stranice te ih obogaćuju novim sadržajima. Tako učenici novosti o promjenama i
zanimljivostima u sustavu znanosti, obrazovanja i športa mogu potražiti na mrežnim stranicama Ministarstva, na adresi www.mzos.hr. Na stranicama
Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, na adresi www.ncvvo.hr, učenici mogu potražiti odgovore na pitanja o državnoj maturi i
nacionalnim ispitima. Osim toga, na inicijativu učenika pokrenut je učenički portal www.skole.hr/srednjoskolci/. Na ovome portalu, izrađenome po
načelu »od učenika, za učenike«, aktivnim se promišljanjima o državnoj maturi i ostalim školskim pitanjima mogu uključiti svi učenici. Međutim, središnje mjesto za prikupljanje informacija o državnoj maturi mrežna je stranica http://drzavnamatura.skole.hr koju podrobnije opisujemo u nastavku.

Mrežna stranica http://drzavnamatura.skole.hr
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Početkom 2007. godine CARNet je u suradnji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa pokrenuo Portal za škole, kao središnje mjesto za razmjenu
znanja. Ovaj portal na stranici www.skole.hr sadrži razne korisne sadržaje koji će vam pomoći pri učenju, pisanju zadaća i seminarskih radova, ali i dati
ideju kako kvalitetno i zabavno ispuniti slobodno vrijeme. Također, tu ćete pronaći i
objašnjenja svih novih usluga koje se za vas pripremaju, kao i novosti s područja tehnologije, kulture, športa i znanosti.
S obzirom da su učenicima završnih razreda osnovne škole i srednjoškolcima osobito
zanimljive teme vezane uz pripremu i polaganje državne mature, poseban dio Portala
za škole posvetili smo upravo tim temama. Na adresi http://drzavnamatura.skole.
hr objasnili smo što je državna matura te čemu služi i kako se provodi. Bez nepotrebnih objašnjavanja i složenih definicija, na mrežnoj stranici o državnoj maturi možete
pronaći sve informacije o obveznim i izbornim predmetima, nacionalnim ispitima,
ispitnim katalozima, pravilima polaganja mature te svemu što vam je potrebno za pripremu i uspješno polaganje državne mature.
Ako vam se i ovo čini suviše složeno, pogledajte biciklističku utrku pod nazivom Tour
de Matour putem koje smo vizualno predočili državnu maturu. Kroz rutu podijeljenu
na dijelove, koja uključuje start (početak srednje škole), napredovanje u utrci (učenje
i samoprocjena znanja), kontrolne točke (nacionalni ispiti), mjesta zaustavljanja (info
pult, komunikacija i pomoć) te cilj (uspješno položena matura) objašnjene su sve važne informacije i pravila u svezi s polaganjem državne mature.
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Sretno!
Zvonimir Stanić, dipl. ing., ravnatelj CARNet-a
i

Uredništvo mrežne stranice o državnoj maturi
Gordana Benat, Ljerka Čulina, Robert Majetić, Jasminka Maravić, Renata Šimunko
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Osim toga, na mrežnoj stranici o državnoj maturi možete pokrenuti i elektroničku simulaciju državne mature i pritom vidjeti vrstu pitanja, kakvi se odgovori
očekuju i koliko vam je vremena dano za pojedine zadatke. Također, putem
elektroničke simulacije državne mature možete provjeriti znanje iz hrvatskoga
i engleskoga jezika te matematike.
Pripremili smo za vas i poseban forum na kojemu možete komunicirati s
drugim učenicima, ali i nastavnicima te tako zajednički surađivati i pronalaziti
rješenja za probleme na koje ćete nailaziti. Iskoristite priliku te na jednome
mjestu postavljajte pitanja i tražite odgovore, odgovarajte na pitanja drugih
učenika, te razmjenjujte iskustva i informacije s drugim učenicima o državnoj
maturi, ali i o svim drugim pitanjima vezanima uz školu i slobodno vrijeme.
A što nakon mature? Velikome dijelu maturanata nakon srednje škole prvi je cilj
upisati željeni studij. Stoga vam na našim mrežnim stranicama donosimo informacije o odnosu državne mature i upisa na studij, popis svih visokoškolskih
ustanova te informacije o profesionalnom usmjeravanju. Osim toga, predstavljamo vam i informacije o vrstama studija te koliko pojedini studiji donose ECTS
bodova (ECTS = Europski sustav prijenosa bodova).
Na mrežnoj stranici o državnoj maturi možete vidjeti i prikaz kako matura
izgleda u nekim europskim zemljama, kakvu ulogu ima prilikom upisa na
studij te pročitati zanimljive tekstove o školskim sustavima i vrjednovanju obrazovanja u Europi.
Navedene će vam informacije svakako pomoći da na vrijeme saznate što vas očekuje nakon položene državne mature.
Mrežna stranica o državnoj maturi http://drzavnamatura.skole.hr središnje je mjesto na kojemu u svakome trenutku možete pronaći aktualne i važne informacije vezane uz državnu maturu, kao i mjesto za razmjenu znanja i iskustava među učenicima.
Trudit ćemo se pravovremeno i kontinuirano informirati vas o svemu što je važno za uspješno polaganje državne mature te vam tako pomoći u pripremi i polaganju ovoga ispita.
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Učenici učenicima
Dragi učeniče,
napokon imaš sve potrebne informacije koje ti mogu pomoći na putu do uspješno položene državne mature i olakšanoga upisa na fakultet.
Prvi je korak učinjen i svatko od vas u rukama ima ovu publikaciju. No, time nismo gotovi! Slijedi drugi korak u koji se svatko od vas može uključiti.
Nakon dugoga analiziranja, složili smo se kako je glavni uzrok nezadovoljstva i straha od državne mature najvećim dijelom bio zbog neinformiranosti
i neupućenosti u većinu aspekata državne mature.
Odlučili smo djelovati! Osmislili smo način na koji bismo se mogli bolje organizirati. Obratili smo se Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za
pomoć i suradnju. I sada ćemo svi zajedno ideju pokušati pretvoriti u djelo!
O čemu je riječ? Vjerojatno si već čuo za Nacionalno vijeće učenika Republike Hrvatske. Ako nisi, to je predstavničko tijelo učenika koje djeluje pri
Ministarstvu već više od tri godine. U njemu se trenutačno nalazi 21 učenik (predstavnik svake županije i grada Zagreba). Ideju osnivanja i djelovanja
ovakvoga jednog tijela svakako treba podržati, jer je Nacionalno vijeće učenika najbolji način da svatko od nas dobije priliku uključiti se u donošenje
Ministarstvo.
Početkom školske godine 2008./2009. počinje cjelovit preustroj i oživljavanje cijele ideje učeničkoga predstavništva u Hrvatskoj i to na tri jednostavne
razine. Evo kako i ti u svemu tome možeš sudjelovati:
1) ŠKOLA − Većina škola ima vrlo aktivna školska vijeća koja se bave pitanjima učenika. Novim Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
školi dodatno su osnažena prava, ali i odgovornost učenika (dobro ih prouči!) te propisano da svaka škola mora imati vijeće učenika. Stoga, nije
nevažno postoji li ili ne u tvojoj školi vijeće učenika i tko se u vijeću učenika tvoje škole nalazi, jer upravo to vijeće brine o pravima i obvezama učenika tvoje škole. Zato se potrudi da budeš izabran u svome razredu za predstavnika školskoga vijeća učenika. Druga važna stvar je ta da na jednoj
od sjednica vijeća učenika tvoje škole, članovi vijeća biraju učenika koji će vašu školu predstavljati na sljedećoj razini učeničkoga predstavništva − u
županijskome vijeću učenika.
2) ŽUPANIJA − Naša je ideja da županijska vijeća učenika, uz »fizičku«, postoje i na virtualnoj razini, a da se sjednice nakon konstituirajuće ili izvanredne sjednice održavaju na novootvorenom učeničkom portalu www.skole.hr/srednjoskolci/. Nakon što se županijska vijeća učenika na početku
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odluka koje mijenjaju život učenika u školi. Uz to, Nacionalno je vijeće učenika i najučinkovitiji način za kvalitetnu komunikaciju na relaciji učenik –

školske godine ustroje, svako će vijeće uz pomoć modernih tehnologija djelovati na razini županije te brinuti o pravima i obvezama učenika svoje
županije. Nadalje, članovi županijskoga vijeća, u suradnji s osnivačem, između sebe biraju učenika koji će ih najbolje predstavljati na državnoj razini – u
Nacionalnome vijeću učenika. S time u svezi, svaki će član županijskoga vijeća imati mogućnost izraditi svoj mali »program« − ukratko sročene razloge zbog kojih misli da bi upravo on trebao biti taj koji će postati predstavnik svoje županije u Nacionalnome vijeću i najbolje predstavljati i zastupati
učenike svoje županije. Putem virtualnih sjednica (forum, chat, konferencije...) županijsko će vijeće u suradnji s osnivačem moći birati predstavnika, ali i
raditi na problemima vezanima uz županiju. Želite li da vaš grad dobije novo igralište ili želite utjecati na veću sigurnost na cestama oko škole? Neka se
predstavnik tvoje škole za to založi u županijskome vijeću i zajedno s ostalim školama cijele županije udruži u rješavanju problema.
Pazi! Županijska vijeća već postoje u većini županija. Ona će sada biti »internetizirana«, tj. prebačena na moderniji (i puno brži) oblik komunikacije −
internet! O tome više pročitaj u tekstu koji slijedi.
3) DRŽAVA − Dakle, tvoja te županija odabrala za predstavnika u Nacionalnome vijeću učenika! Što sad? Sada se možeš uključiti, zajedno s još 20 kolega koji s tobom sjede u Nacionalnome vijeću učenika, u sferu školstva na državnoj razini. Kao predstavnik Nacionalnoga vijeća učenika, imaš čast,
odgovornost i priliku, između ostaloga, sudjelovati u boljoj pripremi i provedbi državne mature za sebe i svoje prijatelje! Ako i ne uspiješ postati
članom Nacionalnoga vijeća učenika, i dalje možeš izravno preko Portala komunicirati s predstavnicima Nacionalnoga vijeća učenika! Dakle, čak i
ako ne budeš odabran, tvoj glas se može čuti!
A sada ukratko o novome učeničkom portalu. Bit će izrađen po načelu »od nas, za nas«! Na stranici se nalaze dva vrlo važna dijela:
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a) Na jednome su mjestu napokon okupljeni svi dokumenti važni za učenike, a posebice oni koji se odnose na državnu maturu: Pravilnik o načinu
praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o polaganju državne mature, katalozi znanja, nastavni planovi, Zakon o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i sl. Osim toga, na učeničkome portalu naći ćeš i dodatne linkove na kojima možeš saznati više o državnoj
maturi. Također, na jednome ćeš mjestu naći imena odgovornih osoba kojima se možeš obratiti za pomoć ili informaciju.
b) Komunikacija, komunikacija, komunikacija! Na novootvorenom forumu, bilo kao član županijskoga ili Nacionalnoga vijeća učenika (postoje zasebni podforumi za sve županije i vijeća) bilo kao »običan učenik«, možeš sudjelovati u raspravama, razgovarati s predstavnicima Ministarstva,
predstavnicima vijećâ učenika, ostalim učenicima u Hrvatskoj te na svjetlo dana iznijeti sve što smatraš da bi moglo i trebalo biti bolje!
Nadamo se da smo ti zajedničkim naporima uspjeli približiti državnu maturu i da s početkom ove školske godine može započeti razdoblje u kojem će
se čuti i naš glas! Najbolje od svega jest to da ćemo se bolje povezati, a svi dobro znamo − zajedno smo jači!

Pozdrav!
Rafaela Tripalo, Leticija Petrović, Roko Rumora, Deni Vitković, Ivan Ruščić,
Viktor Domislović, Domagoj Babić, Davor Nikolić
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