
 
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 

MEDICINSKI FAKULTET 
 

raspisuje 
NATJEČAJ 

 
ZA UPIS RAZLIKOVNOG PROGRAMA SVEUČILIŠNOG POSLIJEDIPLOMSKOG SPECIJALISTIČKOG STUDIJA 

„GINEKOLOGIJA I OPSTETRICIJA“ U AKADEMSKOJ GODINI 2020./2021.  
 
 

UVJET ZA UPIS - za doktore medicine koji su završili specijalističko usavršavanje iz ginekologije i opstetricije do 31. 
prosinca 2020. godine i koji su pohađali ili završili poslijediplomske specijalističke studije iz istog područja.  

UPIS NA STUDIJ 
Odluku o upisu na studij donosi Fakultetsko vijeće na prijedlog voditelja studija i odgovarajuće katedre i izvodit će se 
prema individualnom izvedbenom planu. 

 

PRIJAVA ZA UPIS PODNOSI SE NA PROPISANOM OBRASCU KOJI SE MOŽE PREUZETI NA POVEZNICI  

http://mef.unizg.hr/upisi/poslijediplomski/specijalisticki 

 
Prijave koje nisu u skladu s uputama ili nisu potpune neće se uzimati u obzir. 
 

PRILOZI UZ PRIJAVU: 
a) ovjerena preslika diplome o završenom integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju medicine  

(za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu obična kopija)  
b) rješenje o specijalizaciji ili subspecijalizaciji (preslika) 
c) izjava ustanove o plaćanju troškova školarine ili vlastita pismena izjava pristupnika ako će osobno snositi troškove 

školarine 
d) ovjeren prosjek ocjena diplomskog studija (za diplomirane doktore medicine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u 

Zagrebu obična kopija) 
e) preslika domovnice ili dokaza o državljanstvu za strane državljane 
f) upravna pristojba (biljeg) u vrijednosti 20kn ili dokaz o elektroničkoj uplati upravne pristojbe (biljega) na broj računa 

Državnog proračuna: IBAN HR1210010051863000160, model 64, poziv na broj: 5002-47107-OIB 
g) preslika osobne iskaznice ili putovnice 
h) potvrda o promjeni imena/prezimena ako se razlikuje od onoga na ostalim dokumentima 
 

PRIJAVU s priloženim dokumentima treba poslati na adresu: Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Odsjek 
za poslijediplomske studije,'Natječaj-specijalistički studij', Šalata 3b, 10000 Zagreb. 
 
ŠKOLARINA ZA UPIS u ak. god. 2020./2021. iznosi: 12.000,00 kuna, odnosno iznos od 300,00 kn za jedan ECTS 
bod. 
 
Školarina se plaća u cijelosti.  
Troškovi prijave, ocjene i obrane završnog specijalističkog rada studenti plaćaju na temelju odluke Fakultetskog vijeća 
važeće u trenutku prijave završnog rada. 
 

Osobe koje su stekle kvalifikaciju u inozemstvu dužne su prethodno na Sveučilištu u Zagrebu ishoditi 
akademsko priznavanje akademske kvalifikacije stečene u inozemstvu. Svi strani studenti koji će upisivati 
poslijediplomski specijalistički studij na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu imaju obvezu uplatiti 
osiguranje u slučaju nesreće i zdravstveno osiguranje.  

 
Pojmovi koji se koriste u ovom Natječaju koji imaju rodni značaj, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. 
 

 
ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA JE 8 DANA OD OBJAVE U DNEVNOM TISKU 

 
   

                        


