
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

oglašava 

POZIV ZA PREDPRIJAVE 

 

za upis polaznika na sveučilišni poslijediplomski interdisciplinarni 

doktorski studij Molekularne bioznanosti u akademskoj 2011/2012. godini 

 

Doktorski studij traje šest semestara: obvezni i metodološki izborni predmeti slušaju se u I. semestru, 

izborni predmeti u modulima slušaju se u II. semestru, a u ostalim semestrima student je posvećen 

izradi doktorata. 

Cijena studija 15.000,00 kuna godišnje. 

 Uvjeti upisa na studij 

1. Studij mogu upisati polaznici sa završenim dodiplomskim diplomskim studijem kako 

slijedi:  

a) iz područja biotehničkih, biomedicinskih i prirodnih znanosti (biologije, kemije, 

fizike, prehrambene tehnologije, kemijskog inženjerstva, biotehnologije, humane i 

veterinarske medicine, stomatologije, farmacije poljoprivrede i šumarstva); 

b) ostalih dodiplomskih i diplomskih studija uz polaganje razlikovnih predmeta koje 

utvrđuje Vijeće poslijediplomskog interdisciplinarnog studija. 

2. Studij mogu upisati pristupnici koji su magistrirali na bilo kojem poslijediplomskom 

studiju. Broj priznatih ECTS bodova za upis u određeni semestar odobrava Vijeće 

poslijediplomskog studija ovisno o priloženim kvalifikacijama (broj objavljenih radova, 

akademski stupanj magistra znanosti, sudjelovanje na skupovima i sl.). 

3. Studij mogu upisati osobe čija je prosječna ocjena na dodiplomskom studiju bila najmanje 

3,5. Iznimno pravo upisa imaju osobe čija ocjena je ispod 3,51 po uvjetom da imaju 

preporuku dva ugledna znanstvenika ili sveučilišna profesora visokog učilišta na kojem su 

diplomirali. 

4.   Poznavanje jednog svjetskog jezika 

 

o Predprijava za natječaj mora sadržavati: 

o osobne podatke pristupnika s naznakom adrese stanovanja i OIB 

o ovjereni preslik domovnice ili dokaz o državljanstvu  

o ovjereni preslik diplome o završenom dodiplomskom studiju, 

o prijepis ocjena s istaknutom prosječnom ocjenom koja treba biti veća od 3,5 

o preporuke dvaju uglednih znanstvenika ili sveučilišnih profesora visokog učilišta na kojem 

su diplomirali (ako je prosjek manji od 3,5) 

o životopis 

o izjava o poznavanju jednog svjetskog jezika  

 

Predprijave se dostavljaju na adresu 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku  

"predprijava na studij Molekularne bioznanosti"  

Odjel za biologiju 

Trg Ljudevita Gaja 6 

31000 Osijek 

Natječaj za upis polaznika biti će objavljen krajem veljače 2012. na Internet stranicama Sveučilišta u 

Osijeku, Sveučilišta u Dubrovniku, web stranici Molekularnih bioznanosti i dnevnom tisku. 

Pristupnici koji dostave dokumentaciju u okviru predprijave ne moraju ponovno dostavljati 

dokumentaciju nakon objavljenog natječaja. Upisi na studij obaviti će se odmah po završetku 

natječaja. 

Nastava iz obveznih predmeta početi će polovicom ožujka 2012. godine. 

Detaljnije informacije o studiju mogu se dobiti u Tajništvu zajedničkog sveučilišnog 

poslijediplomskog interdisciplinarnog doktorskog studija Molekularne bioznanosti na  Sveučilištu 

Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za biologiju Trg Ljudevita Gaja 6 na telefon 031/232 601 u 

uredovno vrijeme od 8.00-14.00h i na web stranici http://www.unios.hr/molekularna/ 


