
               SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
                       Zagreb, Ivana Lučića 5 
 
 
Raspisuje 
 

N  A  T  J  E  Č  A  J 
 

za upis pristupnika na poslijediplomski znanstveni i specijalistički 
studij u akademskoj godini 2013/2014. 

iz znanstvenih polja strojarstva i brodogradnje 
 
  

1. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ ZA ZNANSTVENO  
 USAVRŠAVANJE za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti 
 
Studij traje šest semestara. Smjerovi studija jesu: 
-    BRODOGRADNJA I POMORSKA TEHNIKA 
-    INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO I MENADŽMENT 
-    MATERIJALI 
-    PROCESNO-ENERGETSKI 
-    ROBOTIKA I AUTOMATIZACIJA 
-    STROJARSKE TEHNOLOGIJE 
-    TEORIJA KONSTRUKCIJA.      
 

Uvjeti upisa:                      
 
 Poslijediplomski doktorski studij strojarstva i brodogradnje može upisati osoba koja je 
završila dodiplomski, odnosno sveučilišni diplomski studij strojarstva, brodogradnje  ili 
zrakoplovstva s najmanjom prosječnom ocjenom studija vrlo dobar, te postignutih najmanje 300 
ECTS bodova, odnosno ekvivalentnom ocjenom iz drugih sustava ocjenjivanja. Upis se može 
iznimno odobriti i osobama koje su završile  dodiplomski, odnosno sveučilišni diplomski studij iz 
drugih znanstvenih polja, uz polaganje razlikovnih ispita. Obvezno je znanje engleskog jezika.  
Znanje engleskog jezika dokazuje se jednim od sljedeća tri načina: 

1. Prilaganjem diplome škole za strane jezike. 
2. Prilaganjem dokaza da je pristupnik polagao engleski jezik tijekom studija ili 

osnovne i srednje škole. 
3. Prilaganjem dokaza da se obrazovao na engleskom jeziku. 

U koliko pristupnik nema niti jedan od navedenih dokaza o znanju engleskog jezika, za njega će 
biti organiziran ispit iz znanja engleskog jezika. 
Svaki pristupnik mora obaviti razgovor s voditeljem smjera na kojem treba predložiti područje 
istraživanja i predložiti način financiranja samog istraživanja. 
 
 

2. POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ ZA STRUČNO  
USAVRŠAVANJE za stjecanje zvanja specijalista iz područja: 

 
-    INDUSTRIJSKOG INŽENJERSTVA I MENADŽMENTA 
-    INŽENJERSTVA MATERIJALA 
-    MEHANIČKOG PRORAČUNA KONSTRUKCIJA 



-    MONTAŽE I PAKIRANJA 
-    NAPREDNIH PROIZVODNIH TEHNOLOGIJA  
-    POLIMERIJSKOG INŽENJERSTVA 
-    POMORSKIH KONSTRUKCIJA 
-    UPRAVLJANJE CJELOŽIVOTNIM CIKLUSOM PROIZVODA 
 

 
Studij traje dva semestra. 
 
Uvjeti upisa: 

 
 Poslijediplomski specijalistički studij može upisati osoba koja je završila dodiplomski, 
odnosno sveučilišni diplomski studij strojarstva, brodogradnje ili zrakoplovstva  
s najmanjom prosječnom ocjenom dobar, te postignutih najmanje 300 ECTS bodova, odnosno  
ekvivalentni sveučilišni studij. 
Upis se može iznimno odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski, odnosno sveučilišni 
diplomski  studij iz drugih polja, uz polaganje razlikovnih ispita. 
 
Strani državljani upisuju se na studij pod jednakim uvjetima kao i hrvatski državljani. 
 
 
UZ PRIJAVU NA NATJEČAJ TREBA PRILOŽITI SLJEDEĆE DOKUMENTE: 
-   ispunjeni obrazac za pristupnike 
-   ovjerenu presliku diplome 
-   uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskog, odnosno preddiplomskog i sveučilišnog     
    diplomskog studija   
-   uvjerenje o znanju engleskog jezika  

- -   životopis 
-   popis znanstvenih i stručnih radova 
-   potvrdu o plaćanju troškova studija ili pismenu izjavu pristupnika da će sam snositi  
     troškove studija. 
 
Konačnu odluku o održavanju poslijediplomskog doktorskog i specijalističkog studija za koji je 
raspisan natječaj donosi Fakultetsko vijeće, ako se utvrdi da ima dovoljan broj pristupnika koji 
ispunjavaju uvjete za upis. 
 
Troškovi poslijediplomskog doktorskog studija  iznose  9.000,00 kuna po semestru. 
Troškovi poslijediplomskog specijalističkog studija  iznose  8.000,00 kuna po semestru. 
Troškovi izrade ocjene i obrane doktorata iznose  9.000,00 kuna. 
Troškovi izrade ocjene i obrane završnog specijalističkog rada iznose  8.000,00 kuna. 
 
Prijave se predaju do 1. listopada 2013. godine, u Studensku službu – poslijediplomski studij, 
osobno ili putem Pisarnice Fakulteta, na adresu:  
Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Zagreb, Ivana Lučića 5. 
Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon: 01/61 68 106. 
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