
UVJETI  UPISA NA INTEGRIRANI PREDDILOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ FARMACIJA 
 
Prijava za upis na studijski program za sve pristupnike izvodit će se putem Nacionalnoga 
informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske 
stranice www.postani-student.hr. 
 
Za upis na studijski program pristupnici moraju imati: 

1. završenu četverogodišnju srednju školu 
2. položenu državnu maturu iz svakog od sljedeća triju obveznih predmeta*:   

 Matematika na razini A – 20 % upisnih bodova   
 Hrvatski jezik na razini A – 5 % upisnih bodova   
 strani jezik na razini A – 5 % upisnih bodova   

* Kandidatima državljanima zemalja članica EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi 
priznaje se položen prvi jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita.  

3. položene izborne predmete:   
 Kemija na razini A – 22 % upisnih bodova (obvezno)   
 Biologija na razini A – 20 % upisnih bodova (nije obvezno)   

Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnici mogu ostvariti maksimalno 25 % upisnih bodova.   

Ukupni prag na razredbenom postupku: 40 %   

Preduvjet za upis:   
 pohađanje predmeta Biologija, Kemija i Fizika najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog 

obrazovanja   
 liječnička potvrda o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdana isključivo od 

službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci.  

Dodatne provjere specifičnih znanja, vještina i sposobnosti:  
 položen ispit iz hrvatskog jezika na B2 razini za strane državljane.   

Bodovanje rezultata natjecanja  

 
Najveći postotak bodova koji je moguće ostvariti kroz rezultate natjecanja, kategorije športaša i druga 
posebna postignuća iznosi 3 %.  
 
Postupak odabira pristupnika za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika 
bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno 
podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj,  invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob. 

Kategorija Disciplina Razred od Razred do Plasman od Plasman  do Vre dnovanje 

Državno natjecanje  Biologija  1. 4. 1. 3. 3% 

Državno natjecanje  Kemij a 1. 4. 1. 3. 3 % 

Državno natjecanje  Matematika  1. 4. 1. 3. 3 % 

Međunarodno natjecanje  Biologija  1. 4. 1. 3. 3% 

Međunarodno natjecanje  Kemija  1. 4. 1. 3. 3 % 

Međunarod o natjecanje  Matematika  1. 4. 1. 3. 3 % 


