
 

Na temelju članka 5. st. 1. alineje 3. Okvirnog Zakona o visokom obrazovanju u Bosni i 

Hercegovini (Sl. glasnik B i H broj: 59/2007 i 59/2009), članka 103. st. 1. točka. c) Zakona o 

visokom obrazovanju u Hercegovačko-neretvanskoj županiji (Narodne novine HNŽ br. 4), članaka 

63. i 171. Statuta Sveučilišta u Mostaru, članka 5. st. 2. Pravilnika o doktorskim studijima na 

Sveučilištu u Mostaru (Ur.broj:01-2379/14 od 16. prosinca 2014. godine), članka 5. Pravilnika za 

izvedbu poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” i Odluke o prijedlogu 

raspisivanja Natječaja za upis pristupnika na doktorski studij Znanstveno-nastavnog vijeća 

Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (Ur.br:01-I-1410/16 od 27. rujna 2019. godine), Senat 

Sveučilišta u Mostaru raspisuje 
 

N A T J E Č A J 
ZA UPIS PRISTUPNIKA NA ZNANSTVENI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ 

„BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ NA MEDICINSKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U 

MOSTARU 

u akademskoj 2019./2020. godini 

 

NAZIV STUDIJA: ZNANSTVENI POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ 

„BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO“ 

 

TRAJANJE STUDIJA: 6 semestara – 180 ECTS 

 

AKADEMSKI STUPANJ KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA: Doktor znanosti (dr. 

sc.) 

  

VISINA ŠKOLARINE za jedan semestar iznosi 3.000,00 KM (tri tisuće konvertibilnih maraka). 
 

UVJETI UPISA: 

1. a) Završen sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij iz medicine ili dentalne 

medicine 

2. Prosjek ocjena na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju najmanje 3,5 odnosno 

8,0. Pristupnici koji imaju manji prosjek od navedenog trebaju pribaviti preporuke dva 

sveučilišna profesora od kojih će jedan biti mentor doktorata. 

3. Poznavanje engleskog jezika na razini koja omogućava komunikaciju putem govora i pisma, 

praćenje znanstvene i nastavne literature, pisanje znanstvenih radova. 

4. Obavezno je osnovno znanje u primjeni osobnog računala - rad s uredskim aplikacijama za 

pisanje i obradu teksta, prezentaciju, pretraživanje interneta, i za e-mail komunikaciju (MS 

Office aplikacije). 

 

PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI: 
1. Prijavu za upis (obrazac dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) 

2. Obrazac za bodovanje (obrazac dostupan na mrežnoj stranici Fakulteta) 

3. Izjavu u pisanom obliku o razlozima za upis u doktorski studij u kojoj se predlaže područje 

istraživanja 

4. Izvadak iz matične knjige rođenih (ovjeren preslik) 

5. Potvrda o državljanstvu (ovjeren preslik) 

6. Original ili ovjereni preslik diplome diplomskog studija 

7. Rješenje o nostrifikaciji/akademskom priznavanju diplome koja je stečena u inozemstvu ili 

diploma stečena u nekoj od država bivše Jugoslavije nakon 06. travnja 1992. godine 

8. Original ili ovjereni preslik prijepisa ocjena, te prosjek ocjena  



9. Ako je prosjek ocjena manji od 3,5, preporuke dva sveučilišna profesora s tim da jedan od 

preporučitelja treba izrijekom navesti da je potencijalni budući mentor preporučenoga 

doktoranda. 

10. Dokaz o poznavanju engleskog jezika (potvrdnica s matičnog fakulteta ili certifikat ili 

uvjerenje odgovarajuće škole stranih jezika) 

11. Potvrdnicu/ispravu kojom se potvrđuje znanje u primjeni osobnog računala (potvrdnica s 

matičnog fakulteta ili certifikat ili uvjerenje odgovarajuće škole ili tečaja) 

12. Ovjereni preslik diplome završenog znanstvenog poslijediplomskog studija (samo za 

pristupnike koji imaju završen poslijediplomski znanstveni studij - magistar znanosti iz 

područja Biomedicina i zdravstvo) 
13. Ovjeren nastavni program završenog znanstvenog poslijediplomskog studija (samo za 

pristupnike koji imaju završen poslijediplomski znanstveni studij - magistar znanosti iz 

područja Biomedicina i zdravstvo) 
14. Izvadak iz knjižnice o indeksiranim znanstvenim radovima, te kopije tih radova  

15. Uplatnica na iznos od 50,00 KM na broj računa 3381302271310394 (IBAN: BA39 3381 

3048 7134 9319), UniCredit bank dd Mostar, s naznakom za troškove razredbenog postupka 

PDS Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru 

 

BROJ SLOBODNIH MJESTA: 20 pristupnika 

 

RAZGOVOR S PRISTUPNICIMA održat će se u prostorijama Medicinskog fakulteta Sveučilišta 

u Mostaru. Raspored će biti objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta.  

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE: 30 dana od dana objavljivanja natječaja u dnevnom 

tisku i mrežnoj stranici Fakulteta i Sveučilišta u Mostaru, osobno ili poštom na adresu:  

Sveučilište u Mostaru 

Medicinski fakultet 

Kralja P. Krešimira IV bb 

88 000 Mostar, BiH 

uz naznaku: „Za Natječaj za upis u poslijediplomski doktorski studij“ 

 

Natječaj je objavljen dana 28. listopada 2019. godine u dnevnom tisku, na mrežnoj stranici Fakulteta 

i Sveučilišta u Mostaru. 

Nepravovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. 

 

Odabir kandidata obavit će Natječajno povjerenstvo prerma kriterijima za bodovanje navedenim u 

obrascu, te rezultatima razgovora. U slučaju da se na Natječaj prijavi više pristupnika od navedenog 

broja, prioritet upisa odredit će se na osnovu selekcijskog postupka, pri čemu će prednost imati 

pristupnici koji su ostvarili više bodova sukladno odredbama Pravilnika za izvedbu 

poslijediplomskog doktorskog studija “Biomedicina i zdravstvo” Medicinskog fakulteta Sveučilišta 

u Mostaru. 

 

Dokumentacija za prijavu dostupna je na mrežnoj stranici Fakulteta: www.mefsum.ba 

U Obrascu za bodovanje potrebno je potkrijepiti dokazima sve što se boduje, inače se neće uzimati u 

obzir prilikom evaluacije prijava. 

 

DETALJNIJE INFORMACIJE mogu se dobiti: 

1. Sveučilište u Mostaru, Trg hrvatskih velikana 1, Mostar 

2. Medicinski fakultet,  Kralja P. Krešimira IV bb, Mostar 

3. Telefon: +38736/335-605 

4. E-mail: marin.sunjic@mef.sum.ba; 

http://www.mefsum.ba/
mailto:marin.sunjic@mef.sum.ba

