REPUBLIKA HRVATSKA
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

raspisuje

NATJEČAJ
za upis pristupnika na poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) studij
Zaštita prirode i okoliša u akademskoj godini 2012./2013.
1. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) studij zajednički izvode
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Institut Ruđer Boškoviću Zagrebu iz
područja prirodnih i biotehničkih znanosti.
2. Sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni (doktorski) studij za stjecanje akademskog
stupnja doktora znanosti traje šest semestara (tri godine). Tijekom tri semestra izvodi se
nastava, a preostala tri semestra predviđena su za obvezatne i izborne aktivnosti te izradu
doktorskog rada.
I.
Uvjeti za upis na doktorski studij:
Studij mogu upisati pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski studij (u trajanju 8 ili 9
semestara) odnosno diplomski studij kako slijedi:
1. iz područja Prirodnih i Biotehničkih znanosti (studiji biologije i kemije, fizike,
geoznanosti, matematike, poljoprivrede, prehrambene tehnologije, kemijskog
inženjerstva, biotehnologije, šumarstva)
a) ostalih sveučilišnih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje utvrđuje
Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog studija;
2. Studij mogu upisati pristupnici koji su završili poslijediplomski interdisciplinarni
znanstveni studij Zaštita prirode i okoliša (za stjecanje akademskog stupnja
magistra znanosti) i u tijeku su objave znanstvenog rada, te im se priznaje 90
ECTS bodova i odobrava upis u 4 semestar;
3. Studij mogu upisati pristupnici magistri znanosti koji su završili poslijediplomski
studij iz znanstvenog područja prirodnih i biotehničkih znanosti uz uvjet da imaju
objavljen jedan rad u časopisima indeksiranim/citiranim u CC i priznaje im se 120
ECTS bodova te im se odobrava upis u 5. semestar;
4. Pravo upisa imaju osobe čija je prosječna ocjena sveučilišnog studija najmanje 3,5;
Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,5 pod uvjetom da imaju
preporuke dva sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su diplomirali;
5. Poznavanje jednog svjetskog jezika o čemu pristupnici prilažu ovjereni izvod iz
ocjena sveučilišnog studija ili potvrdu ovlaštene škole stranih jezika.

II.
Uz prijavu se prilaže :
1. diplomu o završenom diplomskom studiju ili dodiplomskom studiju odnosno diplomu
magistra znanosti
2. pristupnici koji su u sustavu znanosti i visokog obrazovanju u svojstvu znanstvenog
novaka ili u suradničkom zvanju asistenata obvezni su priložiti ugovor o radu
3. preslika rodnog lista, domovnice ili dokaz o državljanstvu
4. dvije fotografije (4x6)
5. preporuke (ako je prosjek niži od 3,5)
6. životopis pristupnika s naznakom adrese stanovanja
7. ovjereni prijepis ocjena znanstveno-nastavne sastavnice
8. dokaz o poznavanju svjetskog jezika
9. potvrda ustanove ili izjava pristupnika u pisanom obliku o plaćanju školarine
III.
Troškovi poslijediplomskog studija:
1. Visina školarine iznosi 50.000,00 kn, (odnosno 8.000,00 kn po semestara, a šesti
semestar koji se odnosi na prijavu doktorskog rada iznosi 10.000,00 kn);
2. Školarina se uplaćuje prije upisa u semestar na žiroračun broj: 2500009-1102012988;
3. Nakon izvršene uplate pristupnici prilažu potvrdu o uplati i to preslika virmana (ako je
platilo poduzeće/ustanova) odnosno preslika uplatnice (ako je platio sam pristupnik).
IV.
Studijski program i izvedbeni plan sveučilišnog poslijediplomskog interdisciplinarnog
(doktorskog) studija objavljen je na Internet stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u
Osijeku.
V.
Pristupnici svoje prijave donose osobno ili šalju poštom u roku 30 dana od dana objave
Natječaja u tisku na adresu:
Tajništvo poslijediplomskog sveučilišnog interdisciplinarnog (doktorskog) studija ZAŠTITA
PRIRODE I OKOLIŠA, Rektorat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Trg Sv.Trojstva 3,
Osijek.
VI.
Sve obavijesti o studiju mogu se dobiti na gore navedenoj adresi ili na broj telefona: 031/22
41 23; 031/399 904 ili na web stranicama:http://www.unios.hr i http://www.biologija.unios.hr

