
  UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ 

 

Upis studenata na Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo obavljat će se na 
temelju razredbenog postupka, bez obveze polaganja razredbenog ispita. Raspisivanje natječaja za 

upis u studij, razredbeni postupak i upis studenata u studij provest će se sukladno Statutu Sveučilišta 

u Mostaru i Medicinskog fakulteta u Mostaru i Pravilnika o doktorskom studiju. 

Pristupnik stječe pravo upisa prema postignutim bodovima u razredbenom postupku. 

Pristupnici u Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo koji ispunjavaju uvjete upisa bit 
će izabrani u razredbenom postupku na temelju sljedećih kriterija: uspjeha u diplomskom studiju, 

demonstriranja rezultata i motivacije za znanstvenoistraživački rad, dodatnih bodova za medicinsku 

specijalizaciju razgovora s pristupnikom. Svaki od tih kriterija bit će bodovno vrednovan na temelju 
nekoliko elemenata prikazanih u Tablici 1.  

 

U svrhu prijave na natječaj pristupnici trebaju popuniti i predati dva obrasca: 

1. Prijavu za upis 

2. Obrazac za bodovanje 

Propisani obrasci za prijavu na natječaj mogu se pohraniti s ove stranice.    

Pri podnošenju prijave obrascima je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju: 

1. izjavu u pisanom obliku o razlozima za upis u doktorski studij u kojoj se predlaže područje 

istraživanja    

2. original ili ovjereni preslik diplome dodiplomskog studija, 

3. original ili ovjerenu kopiju prijepisa ocjena i prosjek ocjena.  

4. preporuke dva sveučilišna profesora. Ako je prosjek ocjena manji od 3,5,  jedan od 
preporučitelja treba izrijekom navesti da je potencijalni budući mentor doktorata. 

5. dokaz o poznavanju engleskoga jezika  (potvrdnica sa matičnog fakulteta ili certifikat ili 
uvjerenje odgovarajuće škole stranih jezika) 

4. potvrdnicom/ispravom kojom se potvrđuje znanje u primjeni osobnog računala (potvrdnica 

sa matičnog fakulteta ili certifikat ili uvjerenje odgovarajuće škole ili tečaja) 

5. rodni list  

Bodovna vrijednost kriterija pri odabiru polaznika prikazana je u Tablici 1. Pristupnici su dužni 
na temelju iskazanih bodovnih vrijednosti u Tablici 1.  u odgovarajuće rubrike Obrasca za bodovanje 

upisati svoje pripadajuće bodove. Bodove za razgovor s pristupnikom upisat će Natječajno 
povjerenstvo. 

Na temelju ukupnog broja bodova svih pristupnika, Povjerenstvo za doktorske studije radi listu 

reda prvenstva (rang lista) pristupnika. Prvi na listi je pristupnik s najvećim ukupnim brojem bodova, a 
dalje redom slijede svi ostali, po redoslijedu bodova, od najvećeg ka najmanjem ukupnom broju 

bodova. Prednost pri upisu imaju pristupnici ocijenjeni kao kvalitetniji, tj. oni sa većim ukupnim 
brojem bodovova, plasirani na višem mjestu na listi reda prvenstva za upis. Povjerenstvo za doktorske 

studije podvlači crtu ispod imena i prezimena posljednjeg studenta na rang listi koji je zadovoljio 

kriterije, a Dekanica Medicinskog fakulteta Mostar vlastitim potpisom potvrđuje listu za upis. 
Fakultetsko vijeće Medicinskog fakulteta Mostar odobrava upis pristupnika koji su zadovoljili kriterije, 

prihvaća na znanje oblik studija (puno radno vrijeme ili dio radnog vremena).  

 

 

 

 

 



Tablica 1. ELEMENTI ZA ODREĐIVANJE REDOSLIJEDA PRVENSTVA PRI UPISU I NJIHOVA BODOVNA   

                     VRIJEDNOST 

Sve privitke potrebno je označiti ( npr. a1, a1.1, b2 ; c1 itd) 

BEZ PRETHODNO NAVEDENIH PRIVITAKA I DOKAZA OSTALIH TRAŽENIH ELEMENATA 

BODOVI SE NEĆE PRIZNAVATI 

ELEMENTI ZA IZBOR PRISTUPNIKA BODOVI 

 a) USPJEH U DIPLOMSKOM STUDIJU 

a1.  Prosječna ocjena na diplomskom studiju zaokružena na jednu 
decimalu x 4 

*npr. prosječna ocjena 3,5 ; 3,5 x 4 = 14 bodova 

14 - 20 bodova 

a2. Izrazito uspješni studenti diplomskog studija 

*definirani novim Statutom Sveučilišta, kao studenti koji su sve prethodne godine 
studija položili u ljetnom ili jesenskom roku s prosječnom ocjenom 4,0  

2,5 boda 

a3. Nagrada Rektora Sveučilišta u Mostaru ili nagrada Rektora nekog 
drugog sveučilišta u zemlji  

* priložiti ovjerenu kopiju dokumenta 

2,5 boda 

b) DEMONSTRIRANJE REZULTATA I MOTIVACIJE ZA ZNANSTVENOISTRAŽIVAČKI RAD 

b1. Autorstvo ili koautorstvo na in extenso, originalnom 
znanstvenoistraživačkom članku (CC i SCI)  

* priložiti popis radova te  priložiti ispis s web stranice odgovarajućeg indeksa ili 
knjižnice i  presliku rada, odnosno potvrdu časopisa o prihvaćanju za tisak 

b2. Autorstvo ili koautorstvo na in extenso, originalnom 
znanstvenoistraživačkom članku (Excerpta medica, Index medicus)  

* priložiti popis radova te  priložiti ispis s web stranice odgovarajućeg indeksa ili 
knjižnice i  presliku rada, odnosno potvrdu časopisa o prihvaćanju za tisak 

15 bodova po radu 

 

 

 

5 bodova po radu 

b3. Usmena prezentacija na znanstvenom kongresu 
*priložiti popis sažetaka, preslike istih i naslovne stranice zbornika odn. programa 
skupova   

 međunarodnom 

 domaćem  

b4. Poster na znanstvenom kongresu  

*priložiti naslovne stranice i sadržaje zbornika odn. programa skupova 

 međunarodnom  

 domaćem  

 

 

5 bodova 

2,5 boda 

 

 

2,5 boda 

1 bod  

b5. Prethodno sudjelovanje u znanstvenoistraživačkom radu na 
znanstvenom projektu u zemlji i/ili inozemstvu u trajanju od najmanje 1 
mjeseca *dokazuje se pismenom potvrdom voditelja znanstvenog projekta  

b6. Sudjelovanje u znanstvenim tečajevima, radionicama ili školama  

* priložiti potvrdnicu o sudjelovanju 

međunarodni 

domaći 

5 bodova 

 

 

 

2,5 boda 

1 bod 

c) DODATNI BODOVI  

c1. Završena medicinska specijalizacija 2,5 boda 

c2. Izrađen i obranjen stručni magistarski rad  1 bod  

d) RAZGOVOR S PRISTUPNIKOM 1-15 bodova 


