SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
Geotehnički fakultet

raspisuje

NATJEČAJ
za upis studenata na

poslijediplomski sveučilišni doktorski studij Inženjerstvo okoliša
u akademskoj godini 2018./2019.

A) Poslijediplomski doktorski studij INŽENJERSTVO OKOLIŠA
1. Fakultet upisuje studente na sveučilišni poslijediplomski studij za stjecanje
akademskog stupnja doktora znanosti iz područja tehničkih znanosti. Studij obuhvaća
istraživačko polje: 2.16. Interdisciplinarne tehničke znanosti; grana: 2.16.01. Inženjerstvo
okoliša
2. Poslijediplomski doktorski studij za stjecanje doktorata znanosti traje tri godine, odnosno
šest semestara i ima ekvivalent od 180 ECTS bodova. Po završetku studija stječe se akademski
stupanj doktora znanosti (dr. sc.).
3. Studij će moći upisati pristupnici koji su završili:
•

sveučilišni diplomski studij ili dodiplomski studij u području tehničkih znanosti na
domaćem ili inozemnom sveučilištu

•

sveučilišni diplomski studij Inženjerstva okoliša

•

sveučilišni diplomski studij Geoinženjerstva

•

sveučilišni dodiplomski studij Geotehnike

Postupak priznavanja kvalifikacija stečenih u inozemstvu provodi se prema postojećim
propisima RH. Odbor za poslijediplomske studije pristupniku može propisati razlikovne
kolegije radi stjecanja temeljnih znanja potrebnih za pohađanje i završavanje studija, u
skladu s čl. 5., st. 6. Pravilnika o doktorskim studijima na Sveučilištu u Zagrebu. Razlikovni
kolegiji slušaju se i polažu prema redovitom programu diplomskog studija Geotehničkog
fakulteta i ne ubrajaju se u zbroj ECTS bodova doktorskog programa.
4. Upis se može iznimno odobriti i osobama koje su završile sveučilišni diplomski studij iz
drugih znanstvenih polja od onih utvrđenih studijskim programom, uz polaganje

razlikovnih kolegija (odluku o sadržaju razlikovnih kolegija donosi Odbor poslijediplomskog
doktorskog studija).
5. Pristupnici trebaju imati minimalni prosjek ocjena 3,50 (zajednički prosjek
preddiplomskog i diplomskog studija, odnosno dodiplomskog studija). Iznimno
pristupnicima s prosječnom ocjenom nižom od 3,50 prikladnost za prijem utvrđuje Odbor
poslijediplomskog doktorskog studija uz preporuku dvaju redovitih profesora.
Pristupnici moraju poznavati engleski jezik u govoru i pismu.
6. Razgovor s prijavljenim pristupnicima obvezan je dio upisnog postupka.
Konačan odabir pristupnika temelji se na odluci Odbora za poslijediplomske studije.
7. Troškovi provedbe poslijediplomskog studija iznose 10.000 kn po semestru, odnosno
ukupno 60.000 kn za 6 semestara. Troškovi istraživanja ne ulaze u trošak poslijediplomskog
studija. Studentima sveučilišnog doktorskog studija koji rade na sastavnicama Sveučilišta u
Zagrebu, naplatit će se samo 50% školarine sveučilišnog doktorskog studija (5.000,00 kn po
semestru).
B) Prijava na natječaj
Detaljniji opis studija i obrasci za prijavu nalaze se na web stranici Fakulteta:
http://www.gfv.unizg.hr/doktorski_studij_inzenjerstvo_okolisa
Prijave za upis primaju se od datuma objave do 22. veljače 2019.
Prijave se šalju preporučeno poštom na adresu Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, 42000
Varaždin s naznakom „Prijava za upis na poslijediplomski doktorski studij“
ili predaju osobno u uredu za prijem pošte Fakulteta.
Administrativni troškovi upisa iznose 200,00 kn i uplaćuju se na račun Fakulteta:
OIB: 16146181375
Transakcijski račun: 2360000-1101741895
IBAN: HR5923600001101741895

Uz ispunjeni obrazac prijave treba priložiti:
•

životopis s popisom objavljenih znanstvenih i stručnih radova (prema priloženom
obrascu)

•

preslike diploma

•

preslika osobne iskaznice ili drugog identifikacijskog dokumenta

•

motivacijsko pismo

•

dokaz da pristupnik posjeduje znanja minimalno razine B2 engleskog jezika

•

rješenje o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili dokaz o pokrenutom
postupku akademskog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije ukoliko se
radi o kandidatu koji je završio inozemni studij i strane državljane

•

preporuka profesora i/ili potencijalnog mentora

•

preporuka dvaju redovitih profesora ukoliko je prosjek ocjena studiranja manji od 3,5

•

Potvrdu o plaćanju administrativnih troškova upisa

Nakon isteka roka prijave na natječaj obavit će se intervju s prijavljenim pristupnicima koji
udovoljavaju uvjetima za upis. Temeljem dostavljene dokumentacije za prijavu i rezultata
intervjua Odbor za poslijediplomski studij donosi Odluku o odabiru pristupnika. Svaki
pojedini kandidat bit će obaviješten o rezultatima postupka putem elektroničke pošte.
Pobliže informacije mogu se dobiti na e-mail: doktorski@gfv.hr

