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Na temelju Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Statuta Sveučilišta u 
Zagrebu (od 25. veljače 2005.) i Statuta Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu (dalje: Fakultet), Fakultetsko vijeće na svojoj sjednici održanoj 20. lipnja 2007. 
donosi 

  

  

PRAVILNIK O POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA 
  

Članak 1. 

Ovim Pravilnikom uređuje se ustroj i izvedba sveučilišnih poslijediplomskih specijalističkih 
studija (dalje: specijalistički studiji) i sveučilišnih poslijediplomskih doktorskih studija 
(dalje: doktorski studiji) na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu te 
postupak za stjecanje akademskog stupnja sukladno pozitivnim propisima i doktora 
znanosti u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. 

  

I. VRSTE I TRAJANJE STUDIJA 

Članak 2. 

(1) Fakultet ustrojava i izvodi poslijediplomske specijalističke i doktorske studije iz 
područja biomedicine i zdravstva. 

(2) Odluku o ustrojavanju poslijediplomskih studija donosi Senat Sveučilišta na prijedlog 
Fakultetskog vijeća. 

(3) Fakultet sudjeluje u nastavi međufakultetskih poslijediplomskih specijalističkih i 
doktorskih studija sa drugim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu te sa drugim 
sveučilištima u zemlji i inozemstvu u skladu s Pravilnikom o poslijediplomskom studiju 
Sveučilišta u Zagrebu. 

(4) U nastavi na poslijediplomskim studijima, osim nastavnika u znanstveno-nastavnim 
zvanjima s matičnoga fakulteta, mogu sudjelovati i nastavnici u znanstveno-nastavnim 
zvanjima sa drugih fakulteta i sveučilišta te drugi istaknuti znanstvenici i stručnjaci. 

(5) Fakultet po potrebi može ukinuti postojeće odnosno može osnivati nove 
poslijediplomske doktorske i specijalističke studije, o čemu odluku donosi Fakultetsko 
vijeće, uz mišljenje Senata Sveučilišta. 

Članak 3.  

Doktorski studij 

(1) Ustrojava se u trajanju od tri godine (šest semestara). 

(2) Studenti koji upisuju doktorski studij u punom radnom vremenu, a koji imaju sklopljen 
Ugovor o radu na fakultetu ili u znanstveno-istraživačkoj instituciji (dalje: redoviti 
studenti) obvezni su završiti studij u roku 3 (maksimalno 4) godine od dana upisa.  
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(3) Studenti koji upisuju poslijediplomski doktorski studij uz rad, te stoga nisu istraživači 
u punome radnom vremenu, nego samo u nekom njegovom dijelu, (dalje: izvanredni 
studenti) obvezni su završiti studij u roku 6 (maksimalno 8) godina od dana upisa.  

(4) Iznimno, dekan, na zamolbu studenta i prijedlog Povjerenstva poslijediplomskih 
studija, može odobriti produljenje studija i odrediti plaćanje dodatnih troškova, ali ne 
dulje od deset (10) godina u koje se ne računa vojni rok, rodiljski dopust, duža bolest 
i slično. 

Članak 4. 

Specijalistički studij 

(1) Ustrojava se u trajanju od jedne (dva semestra) do dviju godina (četiri semestra). 

(2) Specijalistički studij može trajati najviše 1,5 godinu za jednogodišnje studije i 3 
godine za dvogodišnje studije, računajući od dana početka nastave u prvom semestru 
studija koji je student upisao.  

(3) Iznimno, dekan, na zamolbu studenta i prijedlog Povjerenstva za poslijediplomske 
studije, može odobriti produljenje studija i odrediti plaćanje dodatnih troškova. 

 

 II. UPRAVLJANJE POSLIJEDIPLOMSKIM STUDIJIMA  

Članak 5. 

Nadležna tijela  

Provedbu poslijediplomskih studija nadgledaju nadležna tijela: Fakultetsko vijeće, dekan 
Fakulteta, Povjerenstvo za poslijediplomske studije, voditelji modula doktorskog studija, 
koordinatori i voditelji specijalističkih studija i Studentska poslovnica.  

Članak 6. 

Povjerenstvo za poslijediplomske studije 

(1) Fakultetsko vijeće imenuje Povjerenstvo za poslijediplomske studije. 

(2) Povjerenstvo čine: prodekan za znanost, voditelji modula doktorskog studija, 
koordinatori i voditelji specijalističkih studija te dva člana Fakultetskog vijeća. 
Povjerenstvom predsjedava i sjednice saziva prodekan za znanost.  

(3) Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:  

- priprema materijale za sjednice Fakultetskog vijeća iz svoje nadležnosti;  

- organizira nastavu na poslijediplomskim studijima;  

- izrađuje prijedloge pravilnika i drugih propisa o poslijediplomskome studiju;  

- provodi natječajni postupak i upis pristupnika na poslijediplomski studij;  

- rješava molbe studenata prema ovlaštenju Fakultetskog vijeća;  

- izravno surađuje sa Studentskom poslovnicom kod administrativno-tehničkih poslova u 
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svezi provođenja studija;  

- daje dekanu i Fakultetskomu vijeću prijedloge odluka u svezi materijalnog poslovanja 
studija; 

- obavlja i druge poslove vezane uz organizaciju i provedbu poslijediplomskih studija. 

Članak 7. 

Voditelj modula i koordinator studija  

(1) Voditelja modula doktorskog studija i koordinatora specijalističkih studija imenuje 
Fakultetsko vijeće na prijedlog dekana na vrijeme od dvije godine.  

(2) Voditelj modula doktorskog studija i koordinator specijalističkih studija usklađuje rad 
nastavnika pojedinog studija i obavlja druge poslove koji se tiču organizacije i 
provedbe studija, te o njima izvješćuje Povjerenstvo za poslijediplomske studije.  

Članak 8. 

Administrativno poslovanje 

(1) Administrativne poslove za poslijediplomske studije obavlja Studentska poslovnica.  

(2) Studentska poslovnica vodi evidenciju prijavljenih pristupnika za upisni postupak koja 
uključuje i rezultate postupka, osobnu evidenciju upisanih studenata, evidenciju 
izdanih isprava o završetku studija te stečenih akademskih stupnjeva i naziva, arhivira 
prijavnice položenih ispita i osigurava ostale uvjete za administrativno poslovanje 
poslijediplomskih studija.  

 

III. UVJETI ZA UPIS STUDENATA NA POSLIJEDIPLOMSKE STUDIJE 

Članak 9. 

(1) Specijalistički studij i doktorski studij može upisati osoba koja je završila studij 
farmacije, medicinske biokemije te srodne studije područja biomedicine i zdravstva, 
prirodnih i tehničkih znanosti. 

(2) Doktorski studij može upisati osoba koja je završila diplomski studij s najmanjom 
prosječnom ocjenom 4,0 ili s preporukama dvaju nastavnika. 

(3) Uvjeti upisa za studente koji doktorski studij upisuju nakon završene jednogodišnje 
organizirane nastave u okviru specijalizacije u zdravstvu ili završene 1. godine kojega 
drugoga doktorskog ili specijalističkog poslijediplomskog studija su: 

a) odslušana 1. godina poslijediplomskog studija i položeni svi ispiti s prosječnom 
ocjenom 4,5 i s odgovarajućim brojem ECTS bodova (60). 

b) upis i polaganje razlikovnih predmeta u dogovoru s voditeljem modula doktorskog 
studija. 

(4) Pristupnici koji su završili diplomski studij u inozemstvu dužni su prije upisa dostaviti 
rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu. 
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Članak 10. 

(1) Upis na poslijediplomski sveučilišni studij provodi se na temelju javnog natječaja.  

(2) U natječaju se navodi: naziv studija, uvjeti upisa, osnove nastavnog programa studija, 
broj studenata te visina školarine. 

(3) Povjerenstvo za poslijediplomske studije provjerava ispunjavanje uvjeta i odabire 
pristupnike za poslijediplomski studij. 

Članak 11. 

(1) Povjerenstvo za poslijediplomske studije donosi odluku o prijemu i upisu pristupnika 
koja se objavljuje na oglasnoj ploči Fakulteta.  

(2) Pristupnici čija molba za upis nije prihvaćena mogu u roku od 15 dana, od dana objave 
odluke na oglasnoj ploči Fakulteta podnijeti prigovor Povjerenstvu za poslijediplomske 
studije. 

(3) Odluka Povjerenstva za poslijediplomske studije je konačna.  

Članak 12. 

Ugovor o studiranju 

(1) Ugovorom o radu uređuju se prava i obveze suradnika i Fakulteta. 

(2) S pristupnikom koji ostvari pravo na upis na doktorski studij, a troškove školarine ili 
razliku školarine plaća sam, odnosno ustanova koja ga upućuje na studij, sklapa se 
Ugovor o studiranju uz plaćanje. 

(3) Ugovorom iz prethodnog stavka utvrđuje se status studenta, visina naknade te prava i 
obveze ugovornih strana. 

(4) Materijalni troškovi izrade eksperimentalnoga dijela doktorskog rada nisu uračunati u 
cijenu školarine i utvrdit će se dogovorom (sporazumom) između pristupnika, mentora 
i Fakulteta. 

  

IV. PRIJELAZ NA POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJ  

Članak 13. 

(1) U odgovarajući semestar doktorskog studija može se upisati osoba koja je završila 
specijalistički studij iz područja biomedicine i zdravstva i srodnih područja s 
najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 i s potrebnim brojem ECTS bodova.  

(2) U odgovarajući semestar doktorskog studija može se upisati osoba koja je ispunila sve 
uvjete studija na specijalističkom studiju ili poslijediplomskom magistarskom 
znanstvenom studiju iz farmaceutskih ili medicinsko-biokemijskih znanosti, a koja nije 
izradila i obranila završni rad, s najmanjom prosječnom ocjenom 4,5 i s potrebnim 
brojem ECTS bodova. 

(3) Povjerenstvo za poslijediplomske studije provjerava ispunjenje navedenih uvjeta. 
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Članak 14.  

(1) Pristupnicima koji su proveli odredeno vrijeme na organiziranom znanstvenom 
usavršavanju u inozemstvu ili na drugim biomedicinskim fakultetima u zemlji, može se 
odobriti upis na poslijediplomski studij ako udovolje uvjetima upisa propisanim 
nastavnim planom i programom.  

(2) Povjerenstvo za poslijediplomske studije donosi odluku o priznavanju istovrijednosti 
završenoga programa s programom poslijediplomskog studija.  

(3) Na temelju odluke iz stavka 2. ovog članka Povjerenstvo za poslijediplomske studije 
odobrava upis na odgovarajući poslijediplomski studij i određuje obveze koje je 
pristupnik dužan ispuniti prije prijave teme doktorskog rada. 

  

V. USTROJSTVO I IZVEDBA STUDIJA  

Članak 15. 

(1) Poslijediplomski studiji ustrojavaju se i izvode kao redoviti ili izvanredni studiji. 

(2) Školarinu plaća student sam ili uz potporu državnog tijela, odnosno pravne ili fizičke 
osobe koja ga upućuje na studij. 

(3) Visinu školarine, školarinu za strane studente, dodatne troškove poslijediplomskih 
studija te način i rok plaćanja određuje Fakultet. 

Članak 16.  

(1) Redoviti studenti doktorskoga studija, izabrani u suradničko zvanje asistenta, a 
zaposleni na Fakultetu, ne snose redovni trošak studija (školarina). Isti se 
subvencionira raspoloživim sredstvima iz državnog proračuna.  

(2) Redoviti studenti doktorskoga studija, izabrani u suradničko zvanje asistenta, a 
zaposleni na drugome visokom učilištu, odnosno znanstvenoj ustanovi sami plaćaju 
razliku do punoga iznosa školarine ako sredstva iz državnog proračuna ne pokrivaju 
troškove njihova studija, odnosno razliku plaća ustanova koja ih upućuje na studij. 

(3) Izvanredni studenti doktorskog studija sami plaćaju puni iznos školarine, odnosno 
školarinu plaća ustanova ili tvrtka koja ih upućuje na studij. 

Članak 17. 

(1) Poslijediplomski studiji se ustrojavaju i izvode prema studijskom programu i 
izvedbenom planu. 

(2) Studijski program i izvedbeni plan studija oblikuje se prema odredbama Zakona i 
općih akata Sveučilišta i Fakulteta.  

(3) Studijski program donosi Senat Sveučilišta na prijedlog Fakulteta. 

(4) Studijski program poslijediplomskog studija sadržava:  

- informaciju o trajanju studija i roku u kojem se studiranje mora završiti, 

- zvanje koje se stječe završetkom studija,  
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- uvjete upisa na studij,  

- okvirni sadržaj obveznih i izbornih predmeta te broj sati potrebnih za njihovu 
izvedbu, 

- način izvođenja nastave (predavanja, seminari, vježbe, praktični rad, 
laboratorijske vježbe itd.) i preporučena literatura  

- bodovnu vrijednost svakog predmeta određenu u skladu s ECTS,  

- naziv inozemnih programa s kojima je studij usporediv,  

- optimalan broj pristupnika,  

- opis izvedbe studija te redoslijed upisa i polaganja ispita,  

- uvjete upisa u sljedeću godinu studija i način završetka studija,  

- način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe programa te način sudjelovanja 
pristupnika u njegovu ocjenjivanju,  

- popis aktivnih znanstvenih projekata i voditelja projekata i/ili laboratorija (kao 
potencijalnih mentora za završne specijalističke radove i doktorske radove),  

 

V.-1. DOKTORSKI STUDIJI  

Članak 18.  

(1) Doktorski studiji, kao studiji za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti, 
ustrojavaju se u pravilu s obveznim i izbornim predmetima, po bodovnom sustavu 
uključuje organiziranu nastavu (obvezne, modularne, metodološke i izborne 
predmete) i aktivno bavljenje znanstveno-istraživačkim radom.  

(2) Doktorski studij završava polaganjem ispita, pozitivnom procjenom znanstvene 
aktivnosti, pozitivnom ocjenom i obranom doktorskog rada. 

(3) Program doktorskoga studija oblikuje se za svakog studenta iz raspoloživih i slobodno 
izabranih predmeta na Sveučilištu, kojega oblikuje student u dogovoru s mentorom ili 
savjetnikom.  

Članak 19.  

(1) Studenti doktorskih studija obvezni su u prvoj godini studija steći nastavnim 
programom propisani broj bodova iz znanstvene aktivnosti i predmeta svih bodovnih 
skupina organizirane nastave, u drugoj godini studija nastavnim programom propisani 
broj bodova iz znanstvene aktivnosti te iz predmeta druge i četvrte bodovne skupine 
organizirane nastave.  

(2) Nastavnim programom utvrduju se uvjeti upisa u višu godinu studija te uvjeti upisa u 
treću godinu doktorskog studija.  

(3) Treća godina doktorskog studija ustrojava se radi znanstveno-istraživačkoga rada, 
individualnog rada s mentorom, pisanja i javne obrane doktorskog rada. 

Članak 20.  

(1) Znanstveno-istraživački rad podrazumijeva napore:  

- u stjecanju znanja,  
- u znanstvenome radu,  
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- u znanstvenoj zajednici.  
 

(2) Svaki student doktorskog studija dužan je nastavnim planom i programom prikupiti 
propisani broj bodova iz znanstvene aktivnosti. 

 

V.-2. SPECIJALISTIČKI STUDIJI  

Članak 21.  

(1) Specijalistički studiji ustrojavaju se i izvode kao obvezni dio određene specijalizacije 
u zdravstvu ili kao zasebni studiji.  

(2) Osobe koje završe specijalistički studij stječu zvanje prema posebnom zakonu koji 
uređuje akademska zvanja.  

Članak 22. 

(1) Studijski programi poslijediplomskih studija ustrojavaju se na hrvatskome jeziku, a 
mogu se izvoditi na hrvatskome i engleskom jeziku. 

(2) Izvedbeni plan donosi Povjerenstvo za poslijediplomske studije na prijedlog voditelja 
pojedinog poslijediplomskog studija ili voditelja modula studija. 

Članak 23. 

(1) Povjerenstvo za poslijediplomske studije studentu poslijediplomskog studija imenuje 
mentora pri čem se, sukladno mogućnostima, vodi računa o želji studenta te o 
ravnomjernom opterećenju nastavnika. 

(2) Studentu doktorskog studija mentorom se može imenovati nastavnik u znanstveno-
nastavnom zvanju ili znanstvenom zvanju. Mentorom se studentu na specijalističkom 
studiju može imenovati nastavnik u znanstveno-nastavnom zvanju ili specijalist 
određenog područja. 

(3) Mentor prati studenta kroz studij, nadgleda njegov rad i izvršenje obveza, usmjerava 
ga i procjenjuje njegov napredak te obvezno predaje jednogodišnje izvješće o 
napretku studenta voditelju pojedinog poslijediplomskog studija ili voditelju modula 
studija. 

  

VI. ECTS BODOVI  

Članak 24. 

(1) Poslijediplomski studiji usklađeni su s europskim sustavom prijenosa bodova (dalje: 
ECTS). 

(2) Sukladno navedenom, određuje se bodovna vrijednost svakoga studijskog sadržaja 
(nastavni predmeti, seminarski radovi, završni rad i dr.) tako da student u jednome 
semestru upisuje u pravilu 30 ECTS bodova. 

(3) Ukupna bodovna vrijednost upisanih studijskih sadržaja na poslijediplomskome 
specijalističkom studiju u pravilu iznosi 60-120 ECTS bodova, a ukupna bodovna 
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vrijednost upisanih studijskih sadržaja na poslijediplomskom doktorskom studiju iznosi 
180 ECTS bodova.  

Članak 25.  

Stjecanje ECTS bodova na doktorskom studiju 

(1) Obvezne aktivnosti i kriteriji za njihovo izražavanje u ECTS bodovima su:  

- 22 ECTS boda student stječe nakon svih položenih ispita I. godine studija, 

- 14 ECTS bodova student stječe nakon svih položenih ispita II. godine studija,  

- znanstveni rad objavljen u časopisima iz izvorišne baze selektivnih tercijarnih 
publikacija: Current Contents (CC)- 60 ECTS bodova, 

- znanstveni rad recenziran, objavljen u međunarodnom časopisu – 30 ECTS bodova 
- znanstveni rad objavljen u Acta Pharmaceutica (ne uključuje pregledni članak) – 20 

ECTS bodova, 
- recenzirani znanstveni rad, objavljen u zborniku radova s međunarodnoga i 

domaćeg znanstvenog skupa iz izvorišne baze selektivnih tercijarnih publikacija – 
15 ECTS bodova, 

- recenzirani znanstveni rad publiciran u drugim časopisima s naznačenom 
kategorizacijom – 12 ECTS bodova, 

- recenzirani znanstveni rad publiciran u drugim časopisima bez naznačene 
kategorizacije – 6 ECTS bodova, 

- aktivno sudjelovanje na međunarodnim i domaćim skupovima – 4 ECTS bodova, 
- pasivno sudjelovanje na međunarodnim i domaćim skupovima – 2 ECTS boda, 
- obavezan boravak/odgovarajuća edukacija u znanstvenoj instituciji izvan RH u 

trajanju od najmanje mjesec dana -6 ECTS,  
- stručni rad objavljen u međunarodnom časopisu – 9 ECTS bodova, 
- stručni rad objavljen u domaćem časopisu – 6 ECTS bodova, 
- stručni rad objavljen u zborniku radova – 3 ECTS bodova. 
 

(2) Pripadajući ECTS bodovi za različite oblike izbornih znanstvenih aktivnosti su: 

- pohađanje organizirane nastave izvan doktorskoga studija -do 3 ECTS boda,  

- prezentacija znanstvenih rezultata - do 3 ECTS boda, 

- sudjelovanje u preddiplomskoj i diplomskoj nastavi - do 4 ECTS boda, 

- ljetne škole - do 4 ECTS boda, 

- trajno usavršavnaje -do 3 ECTS boda, 

- pozvana predavanja - do 5 ECTS bodova 

 

Članak 26. 

Obveze studenta doktorskoga studija  

(1) U prvoj godini doktorskoga studija student mora napraviti plan istraživanja koji 
supotpisuju student i mentor, a prihvaća ga Povjerenstvo za poslijediplomske studije 
te mora javno predstaviti temu doktorskoga rada pred mentorom i članovima stručnog 
povjerenstva koje imenuje Povjerenstvo za poslijediplomske studije (3 ECTS boda).  
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Članak 27.  

Upis u sljedeću godinu doktorskoga studija 

(1) Studentu koji u dvije uzastopne akademske godine nije ostvario 35 ECTS bodova, neće 
se odobriti upis u sljedeću godinu doktorskog studija.  

Članak 28.  

Gubitak statusa studenta doktorskog studija 

(1) Student koji je upisao doktorski studij u punom radnom vremenu gubi status studenta 
ako u roku od šest (6) godina od dana upisa studija isti ne završi.  

(2) Student koji je upisao doktorski studij s dijelom radnog vremena gubi status studenta 
ako u roku od devet (9) godina od dana upisa studija isti ne završi.  

(3) U rokove iz stavaka 1. i 2. ovog članka ne uračunava se vrijeme mirovanja obveza 
studenta. 

(4) Student gubi status studenta doktorskoga studija kada Fakultetsko vijeće prihvati 
negativno izvješće mentora.  

(5) Student gubi status studenta doktorskoga studija u punom radnom vremenu raskidom 
ugovora o radu radi teže povrede radne obveze ili Etičkog kodeksa Sveučilišta.  

  

VII. NASTAVA I NADZOR NJEZINE KVALITETE 

Članak 29. 

(1) Nastava u poslijediplomskom studiju izvodi se prema izvedbenom planu  kroz 
predavanja, vježbe, seminare, konzultacije te druge oblike nastave utvrđene 
izvedbenim planom. 

(2) Program doktorskoga studija oblikuju student i mentor ili savjetnik, odabirući i 
upisujući kolegije na način u opsegu propisanome nastavnim programom doktorskog 
studija. Najmanje 80% upisanih predmeta mora biti iz upisanoga programa doktorskog 
studija.  

(3) Studenti doktorskoga studija obvezno sudjeluju u znanstveno-istraživačkom radu. 

(4) Povjerenstvo za poslijediplomske studije sustavno nadzire kvalitetu nastave na 
poslijediplomskim studijima studentskim anketama i na druge odgovarajuće načine a u 
skladu s aktima Sveučilišta.  

Članak 30. 

(1) Nastava se izvodi po semestrima ili na koji drugi odgovarajući način. 

(2) Ukupne obveze studenata u nastavi određuju se izvedbenim planom u skladu s općim 
aktima Sveučilišta i Fakulteta. 
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(3) Nastava u zadnjem semestru specijalističkoga studija mora biti prilagođena izradbi 
specijalističkoga završnog rada. Nastava u zadnjoj godini doktorskog studija mora biti 
prilagođena potrebi izrade doktorske disertacije. 

(4) Studenti su dužni pohađati nastavu i izvršavati druge studijske obveze. 

  

VIII. ISPITI 

Članak 31. 

(1) Prije pristupa izradbi i obrani završnoga rada u specijalističkome studiju i doktorskog 
rada u doktorskome studiju, student je dužan položiti ispite iz svih predmeta 
studijskog programa studija koje je upisao. 

(2) Ispiti se polažu pisano, usmeno ili pisano i usmeno. Način polaganja utvrđuje se 
izvedbenim planom. 

(3) Uspjeh na ispitu ocjenjuje se ocjenama: izvrstan (5), vrlo dobar (4), dobar (3), 
dovoljan (2). Neprolazna ocjena je nedovoljan (1). 

Članak 32. 

(1) Ispit se polaže pred predmetnim voditeljem ili suradnikom. 

(2) O ispitima se vodi poseban ispitni zapisnik. 

(3) Na ispite u poslijediplomskome studiju primjenjuju se opći akti Sveučilišta i Fakulteta. 

  

IX. SPECIJALISTIČKI ZAVRŠNI RAD I DOKTORSKI RAD 

Članak 33. 

(1) Poslijediplomski studij završava izradbom i obranom specijalističkoga završnog rada, 
odnosno doktorskog rada. 

(2) Specijalistički završni rad u specijalističkom studiju treba biti samostalan rad kojim 
pristupnik dokazuje da je stekao stručna i znanstvena znanja potrebna za obavljanje 
određenih specijalističkih visokostručnih poslova.  

(3) Doktorski rad treba biti izvoran i samostalan znanstveni rad, a po metodologiji obrade 
i stupnju doprinosa znanosti prikladan za utvrđivanje pristupnikove sposobnosti da kao 
samostalni istraživač djeluje u znanstvenoj zajednici.  

Članak 34. 

(1) Temu završnoga specijalističkog rada student je dužan prijaviti u zadnjem semestru 
studija. Tijekom zadnjeg semestra studija, student, pod nadzorom mentora, izrađuje 
prijedlog završnog rada. 

(2) Temu završnoga specijalističkog rada odobrava Povjerenstvo za poslijediplomske 
studije. 
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(3) Temu doktorskog rada student prijavljuje nakon uspješne javne prezentacije teme 
rada pred mentorom i stručnim povjerenstvom koje je imenovalo Povjerenstvo za 
poslijediplomske studije. 

(4) Temu doktorskog rada odobrava Fakultetsko vijeće na temelju mišljenja stručnog 
povjerenstva.  

  

X. OCJENA ZAVRŠNOGA SPECIJALISTIČKOG RADA, ODNOSNO DOKTORSKOG RADA 

Članak 35. 

(1) Izrađeni završni specijalistički rad u dostatnom broju primjeraka student podnosi 
Povjerenstvu za poslijediplomske studije, a ono imenuje stručno povjerenstvo za 
ocjenjivanje rada. 

(2) Izrađen doktorski rad u dostatnom broju primjeraka student podnosi Fakultetskomu 
vijeću, a ono imenuje stručno povjerenstvo za ocjenu rada. 

Članak 36. 

(1) Stručna povjerenstva iz članka 35. imenuju se iz reda nastavnika u znanstveno-
nastavnom zvanju te drugih istaknutih znanstvenika i stručnjaka u znanstvenom 
području na koje se odnosi tema završnoga specijalističkog rada, odnosno doktorskog 
rada. 

(2) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije zaposlenik Fakulteta. 

(3) Mentor ne može biti predsjednikom povjerenstva. 

(4) Broj članova povjerenstva je neparan. 

Članak 37. 

(1) Stručno povjerenstvo za ocjenu završnoga specijalističkog rada podnosi Povjerenstvu 
za poslijediplomske studije pisano obrazloženo izvješće može li se rad pozitivno 
ocijeniti i prihvatiti.  

(2) Stručno povjerenstvo za ocjenu doktorskog rada podnosi Fakultetskom vijeću pisano 
obrazloženo izvješće može li se doktorski rad pozitivno ocijeniti i prihvatiti. 

(3) Članovi povjerenstva dužni su pisano izvješće podnijeti u roku tri mjeseca od dana 
imenovanja. Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće 
iznimno može taj rok iz opravdanih razloga produžiti za još najduže tri mjeseca. 

Članak 38. 

(1) Povjerenstvo za poslijediplomske studije odnosno Fakultetsko vijeće može prihvatiti 
završni specijalistički rad, odnosno doktorski rad samo onda ako ga je povoljno 
ocijenila većina članova stručnog povjerenstva. 

(2) Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće može prihvatiti 
mišljenje stručnoga povjerenstva, odbiti mišljenje stručnog povjerenstva ili imenovati 
novo povjerenstvo za ocjenu rada. 
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(3) Studenti doktorskoga studija, kojima je stručno povjerenstvo pozitivno ocijenilo 
neuvezani primjerak gotovog doktorskog rada, javnoj obrani rada mogu pristupiti tek 
nakon što predoče jasne dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta za pristupanje javnoj 
obrani gotovoga doktorskog rada, i to u slučaju da student: 

a) ima magisterij znanosti - prije obrane doktorskog rada mora imati jedan (1) 
znanstveni rad objavljen u indeksiranom časopisu, 

b) nema magisterij znanosti – prije obrane doktorskog rada mora imati dva (2) 
znanstvena rada objavljena u časopisu koji se indeksira u Current Contentsu. 
Objavljeni radovi trebaju biti sastavni dio uvezanoga doktorskog rada što 
podrazumijeva da obrađuju problematiku doktorskog rada i da je student prvi autor 
barem na jednom radu. 

(4) Prema članku 73. točka 4. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju 
(NN 23/2003) kandidati koji su ostvarili znanstvena dostignuća koja svojim značenjem 
odgovaraju uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, mogu steći doktorat znanosti 
upisom doktorskoga studija i izradom doktorskog rada, bez pohađanja nastave i 
polaganja ispita na prijedlog Znanstvenoga povjerenstva i Fakultetskog vijeća 
Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, sukladno Pravilniku o poslijediplomskim 
studijima. 

  

XI. OBRANA ZAVRŠNOGA SPECIJALISTIČKOG RADA, ODNOSNO DOKTORSKOG RADA 

Članak 39. 

(1) Ako Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće prihvati 
završni specijalistički rad, odnosno doktorski rad, imenuje se povjerenstvo za obranu i 
pristupnika poziva na usmenu obranu rada. 

(2) U povjerenstvo za obranu imenuju se, u pravilu, članovi povjerenstva koji su podnijeli 
pisano izvješće o radu.  

(3) Jedan član povjerenstva mora biti osoba koja nije zaposlenik Fakulteta. 

(4) Mentor ne može biti predsjednikom povjerenstva. 

(5) Broj članova povjerenstva je neparan. 

Članak 40. 

(1) Dekan određuje dan i mjesto obrane. 

(2) Obrana završnoga specijalističkog rada odnosno doktorskog rada mora se održati 
najranije u roku od osam dana, a najkasnije u roku od dva mjeseca od dana kad je 
Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće prihvatilo rad. 

(3) Ako pristupnik bez opravdana razloga ne pristupi obrani rada u roku iz st. 2. ovog 
članka, dekan na prijedlog povjerenstva za obranu obustavlja postupak i vraća rad 
pristupniku. 
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(4) Dekan oglašava informaciju o obrani završnoga specijalističkog rada, odnosno 
doktorskog rada s podatcima o pristupniku, temi rada te vremenu i mjestu održavanja 
obrane, najkasnije pet dana prije održavanja obrane. 

 

Članak 41. 

(1) Obrana završnoga specijalističkog rada i doktorskog rada je javna. 

(2) Predsjednik povjerenstva otvara postupak usmene obrane, iznosi opće podatke o 
pristupniku, o rezultatima njegova studija i njegovim radovima te ocjene izvješća na 
temelju kojih je Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće 
prihvatilo rad. 

(3) Nakon izvješća predsjednika povjerenstva, pristupnik izlaže sadržaj svog rada i 
objašnjava zaključke do kojih je u radu došao. 

(4) Kad pristupnik izloži sadržaj rada, članovi povjerenstva postavljaju mu pitanja i iznose 
primjedbe na rad, a mogu tražiti i objašnjenja u svezi s radom i usmenom obranom. 

(5) Pristupnik je dužan odgovoriti na pitanja koja mu postave članovi povjerenstva. 

(6) Kad povjerenstvo nađe da se o predmetu obrane dovoljno raspravljalo, predsjednik 
povjerenstva priopćuje da je obrana zaključena, a povjerenstvo se povlači na 
vijećanje i odlučivanje glasovanjem. 

(7) Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova. 

(8) Predsjednik povjerenstva javno proglašava odluku povjerenstva. 

(9) O usmenoj obrani završnoga specijalističkog rada, odnosno doktorskog rada vodi se 
zapisnik koji potpisuju članovi povjerenstva za obranu. 

Članak 42. 

Ako Povjerenstvo za poslijediplomske studije, odnosno Fakultetsko vijeće odbije 
podneseni završni specijalistički rad, odnosno doktorski rad ili ako dekan obustavi 
postupak (članak 41. stavak 3), pristupnik može predložiti Povjerenstvu za 
poslijediplomske studije, odnosno Fakultetskom vijeću odobravanje nove teme 
specijalističkoga završnog rada, odnosno doktorskog rada. 

Članak 43. 

Kada povjerenstvo za obranu specijalističkoga završnog rada, odnosno doktorskog rada 
odluči da je pristupnik s uspjehom obranio rad, smatra se da je pristupnik završio 
poslijediplomski studij. 

  

XII. DIPLOMA 

Članak 44. 

(1) Izdaje se diploma o završetku poslijediplomskih studija . 

(2) Diplomu o zavšenome specijalističkom studiju izdaje Fakultet. 
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(3) Diplomu o završenome doktorskom studiju izdaje Sveučilište. 

(4) Pored diplome, studentu se izdaje i dopunska isprava o rezultatima postignutim 
tijekom poslijediplomskog studija te ostvarenom broju ECTS bodova.  

(6) Studentu se na osobni zahtjev dopunska isprava o studiju može izdati i prije završetka 
studija. 

Članak 45. 

(1) Diploma o završenom poslijediplomskom studiju javna je isprava.  

(2) Diploma se izdaje na hrvatskom jeziku na propisanome obrascu. Na zahtjev studenta, 
diploma se izdaje i na latinskom jeziku. 

 

XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 46.  

(1) Studenti upisani na poslijediplomski magistarski ili doktorski studij prije školske 
godine 2005./2006. imaju pravo dovršiti studij prema nastavnom programu i uvjetima 
koji su važili tijekom upisa u prvu godinu studija te s njima u skladu postići i 
odgovarajući akademski naziv i stupanj prema propisima koji su vrijedili prije stupanja 
na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.  

(2) Student pravo iz stavka 1. ovog članka može ostvariti u rokovima i na način na koji to 
utvrdi Fakultet. 

(3) Nakon uvođenja studija prema Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju, studenti iz stavka 1. ovog članka koji ne dovrše studij prema starom 
studijskom planu i programu mogu studij nastaviti sukladno odredbama Statuta 
Fakulteta i ovog Pravilnika, prema novom nastavnom planu i programu. 

Članak 47. 

(1) Fakultet provodi postupke stjecanja akademskoga stupnja doktora znanosti izvan 
doktorskog studija iz znanstvenog područja biomedicine i zdravstva te znanstvenog 
područja kemija. 

(2) Osobe koje su stekle akademski stupanj magistra znanosti mogu steći akademski 
stupanj doktora znanosti obranom disertacije izvan doktorskoga studija najkasnije u 
roku od osam godina od dana stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju (do 15.08.2011.), ako ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- da su stekle akademski stupanj magistra znanosti u znanstvenom području u kojem 
žele steći akademski stupanj doktora znanosti ili u kojem drugom odgovarajućem 
znanstvenom području; 

- da su objavile najmanje jedan znanstveni rad u časopisu s međunarodno priznatom 
recenzijom ili da su najmanje godinu dana aktivno sudjelovale u znanstvenom 
istraživanju na visokim učilištima ili znanstvenim institutima.  
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(3) O pokretanju postupka za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti izvan 
doktorskog studija odlučuje Senat Sveučilišta na prijedlog Fakultetskog vijeća.  

Članak 48. 

Pravilnik stupa na snagu u roku osam dana od dana objave na oglasnoj ploči Fakulteta. 

  

 Ur. broj: 62-01-416/1-2007. 

Zagreb, 2. srpnja 2007. 

 

Dekan 

      Prof. dr. sc. Nikola Kujundžić, v.r.  

 


