SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, MEDICINSKI FAKULTET
Šalata 3,10 000 Zagreb, tel.: 01/4566-777
fax. 01/4920-053; kontakt: na linku
IBAN- HR8423400091110024619,
Privredna banka Zagreb
NATJEČAJ
za upis u prvu godinu
Sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva
Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
1. Pravo upisa
Pravo upisa na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na Medicinskom fakultetu Sveučilišta
u Zagrebu imaju pristupnici koji će na rang listi postići mjesto unutar odobrene kvote za upis
u akademskoj 2019./2020. godini.
Opći uvjet za upis je završeni odgovarajući preddiplomski studij sestrinstva ili odgovarajući
preddiplomski studij primaljstva.
Prijaviti se mogu pristupnici koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij sestrinstva ili primaljstva;
-

preddiplomski stručni studij sestrinstva ili primaljstva uz polaganje razlikovnog
modula tijekom prve godine studija (stručni/a prvostupnik/prvostupnica
(baccalaureus/baccalaurea) sestrinstva ili primaljstva).

Prijavi treba priložiti sljedeće isprave:
a) obrazac za prijavu na natječaj (može se preuzeti na mrežnim stranicama Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu; na linku)
b) domovnicu (AUTORIZIRANI ISPIS IZ SUSTAVA E – GRAĐANI ILI OVJERENA
KOPIJA)
c) rodni list (AUTORIZIRANI ISPIS IZ SUSTAVA E – GRAĐANI ILI OVJERENA
KOPIJA)
d) svjedodžbu ili diplomu o završenom preddiplomskom studiju ili diplomu završenog
dodiplomskog studija (OVJERENA KOPIJA)
e) prijepis ocjena (s navedenim ECTS – bodovima – ukoliko postoje) treba sadržavati:
o težinski prosjek ocjena predmeta položenih tijekom preddiplomskog ili
dodiplomskog studija koji uključuje i ocjenu iz diplomskog rada (ako je
postojao);
o duljinu studiranja po akademskim godinama (redovitost).
f) dokaz o radnopravnom statusu za upis na izvanredni Sveučilišni diplomski studij
sestrinstva (elektronički zapis o radnopravnom statusu iz sustava e - građani). Dostavljaju
samo pristupnici za upis na izvanredni studij.
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g) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (troškovi razredbenog postupka iznose
400,00 kn i uplaćuju se na žiro-račun Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu IBAN:
HR8423400091110024619 uz naznaku "za razredbeni postupak Sveučilišnog diplomskog
studija sestrinstva”, Model: 99; Poziv na broj primatelja: 081- OIB pristupnika).
h) potpisanu izjavu da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi utjecale na ispunjavanje
obveza na studiju (može se preuzeti na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu; na linku)
i) dokumente za priznavanje dodatnih bodova: popis radova i primjerci radova
(fotokopija rada iz kojeg je vidljivo tko je izdavač, broj i volumen časopisa, stranice); dokaz
o radu i/ili obavljanju funkcije u stručnim udrugama sestrinstva ili primaljstva
(nadležna strukovna komora u Hrvatskoj i/ili Hrvatska udruga medicinskih sestara/primalja,
vrednuju se funkcije u udrugama, odborima, organizacijama stručnih i znanstvenih skupova
samo navedenih udruga); svjedodžba o znanju drugog stranog jezika (pod drugim stranim
jezikom se podrazumijeva jezik koji nije naveden u svjedodžbi preddiplomskog sveučilišnog
studija sestrinstva ili primaljstva ili preddiplomskog stručnog studija sestrinstva ili
primaljstva); priložena fotokopija rada u CC-u ( priznaju se samo cjeloviti radovi, a ne
sažetci) te priložiti potvrdu knjižnice Škole Narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ o
citiranosti rada u bazi CC; dokaz o sudjelovanju na znanstvenom ili stručnom skupu –
priložiti fotokopiju iz knjige sažetaka, dokaz o sudjelovanju s posterom ili radom, potvrda o
statusu predavača (dokaz sudjelovanja je potvrda organizatora o aktivnom sudjelovanju na
skupu); svjedodžba ili diploma završenog stručnog specijalističkog studija ili nekog
drugog studija.
Nepotpune prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.

2. Razredbeni postupak:
Izbor pristupnika za upis obavlja se na temelju rezultata razredbenog postupka iskazanih na
rang – listama, do popunjena upisnih kvota.
Pravila razredbenog postupka su sljedeća: pristupnici koji su se prijavili za upis rangirat će se
prema bodovnoj ljestvici i to od najvećeg ukupnog broja bodova koji iznosi 1000, pristupnik
može steći:
a) Uspjeh na preddiplomskom ili dodiplomskom studiju (najviše 500 bodova).
Uspjeh se izračunava kao prosječna ocjena svih predmeta položenih na
preddiplomskom ili dodiplomskom studiju (izračunava se prosječna ocjena na dvije
decimale i pomnoži se sa 100).
b) Redovitost studiranja (najviše 50 bodova). Iznos boda u ovoj kategoriji obrnuto
je proporcionalan duljini studiranja (izračunava se na način da se akademske godine
trajanja studija dijele s godinama studiranja pristupnika, izračunato na dvije decimale
te se iznos podijeli s brojem 2 i pomnoži sa 100).
c) Dodatna postignuća pristupnika (najviše 250 bodova). Dodatni bodovi
2

dodjeljuju se za postignuća pristupnika i to:
1. Za objavljeni rad (autor ili koautor, za svaki rad osim rada u CC – u 10 bodova):
najviše do 50 bodova.
2. Za rad u stručnim udrugama sestrinstva ili primaljstva (funkcije u udrugama,
odborima, organizacijama stručnih i znanstvenih skupova): najviše do 40 bodova.
3. Za drugi strani jezik (odgovarajuća potvrda o završenom školovanju, za svaki drugi
strani jezik 10 bodova): najviše do 20 bodova.
4. Za osvojenu nagradu na studiju (državna nagrada, Rektorova nagrada ili Dekanova
nagrada): 50 bodova.
5. Za objavljen rad citiran u bazi Current Contents (za svaki 20 bodova): najviše do 60
bodova.
6. Za sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu: sažetak rada ili postera (za svaki
5 bodova): najviše 50 bodova.
7. Za aktivno sudjelovanje na znanstvenom ili stručnom skupu – predavač (za svako
predavanje 10 bodova): najviše 100 bodova.
8. Za završen stručni specijalistički studij: 50 bodova.
9. Za završen neki drugi diplomski studij: 50 bodova.
Dokumentaciju priložiti isključivo u tiskanom obliku (CD, USB i ostali elektronički mediji
neće biti prihvaćeni). Ne prilagati cjelovite publikacije (knjige, zbornike) već kopirati prvu
stranicu, sadržaj i rad ili dio gdje se vidi da ste autor ili koautor).
d) Intervju s dodatnom provjerom posebnih znanja, vještina i sposobnosti (najviše do
200 bodova). Dodatna provjera – intervju koji provodi Medicinski fakultet Sveučilišta
u Zagrebu održati će se u ponedjeljak 09. i utorak 10. rujna 2019. godine prema
rasporedu koji će biti objavljen na mrežnim stranicama Fakulteta.
Pristupnici su prilikom prijave dužni podnijeti dokumentaciju na osnovu koje stječu pravo na
dodatne bodove. Naknadno dostavljena dokumentacija neće se uvažiti.
Pristupnicima koji su ostvarili pravo upisa po rang-listi, a završili su stručni studij, odnosno
dodiplomski studij, povjerenstvo za upis će u razgovoru s pristupnicima odrediti praktikum
razlikovnog modula koji moraju dodatno upisati.
Praktikum razlikovnog modula sastoji se od tri predmeta:
1. Istraživanje u sestrinstvu – 10 sati
2. Nastavno umijeće – 10 sati
3. Etika u sestrinstvu – 10 sati
Praktikum razlikovnog modula pristupnici su dužni upisati na početku studija i položiti do
31.12.2019. godine i uvjet je za upis u drugi semestar prve godine diplomskog studija.
Troškove razlikovnog modula snose studenti u visini od 1.800,00 kn.
3. Broj upisnih mjesta
U akademskoj godini 2019./2020. upisna kvota na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu čini 20 redovitih studenata i 30 izvanrednih
studenata. Školarina za izvanredne studente iznosi 12.000,00 kuna po akademskoj godini.
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4. Rang lista
Studenti se upisuju isključivo po redoslijedu na zasebnim rang listama posebno za redovite, a
posebno za izvanredne studente. Razredbeni prag za upis na studij iznosi najmanje 50%
ukupno ostvarenih bodova temeljem svih točaka odnosno 500 bodova od maksimalnih 1000
bodova uz uvjet da je na točki 2 pod točkama a i b ovog Natječaja ostvareno najmanje 300
bodova (od mogućih 550 bodova). Pristupnici koji su završili odgovarajući preddiplomski
studij u inozemstvu dužni su na Sveučilištu u Zagrebu podnijeti zahtjev za akademsko
priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije (obrazac se može preuzeti na mrežnoj
stranici Sveučilišta u Zagrebu; na linku).
5. Prijave treba predati najkasnije do ponedjeljka 02. rujna 2019. osobno u Tajništvo
Fakulteta ili preporučenom pošiljkom na navedenu adresu sa naznakom:
Za Sveučilišni diplomski studij sestrinstva
Povjerenstvo za upis u 1. Semestar
Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Šalata 3, 10 000 Zagreb
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 01/4590 – 290 ili e- mail-om:
upisi.sestrinstvo@mef.hr
6. Upisi
Upis na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva za redovite studente održati će se u srijedu
25. rujna 2019. godine.
Upis na Sveučilišni diplomski studij sestrinstva za izvanredne studente održati će se u
četvrtak 26. rujna 2019. godine.
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