
Na Fakultetu strojarstva i brodogradnje izvode se sveučilišni diplomski studiji strojarstva, 
brodogradnje i zrakoplovstva. 
Studiji traju tri semestra, a njihovim završetkom stječe se 90 ECTS bodova te akademski naziv 
sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju. 
Opći uvjet za upis je završeni odgovarajući sveučilišni preddiplomski studij.  
Pod odgovarajućim preddiplomskim studijem smatra se završeni studij na nekoj od 
visokoškolskih ustanova iz područja tehničkih znanosti u čijem su programu sadržani nužni 
preduvjeti predviđeni studijskim programom diplomskog studija te stečeno najmanje 210 ECTS 
bodova. 
Iznimno, diplomski studij može upisati i osoba koja je završila stručni ili sveučilišni studij i 
stekla manje od 210 ECTS bodova, uz polaganje razlikovnih ispita, a u skladu s posebnom 
odlukom Fakultetskog vijeća. Takvi kandidati upisuju diplomski studij samo u jesenskom 
razredbenom roku, a obvezni su podnijeti molbu Povjerenstvu za upis u diplomske studije do 30. 
kolovoza 2013.  
 

RAZREDBENI POSTUPAK 
 
1. Prijave za razredbeni postupak 
 
Prijave za razredbeni postupak primaju se: 

a) od 16. do 20. rujna 2013.  
b) od 24. do 28. veljače 2014.   

 
Prijave za razredbeni postupak pristupnici predaju Studentskoj službi FSB-a. 
 
Uz prijavu treba priložiti sljedeće dokumente: 
 

a) domovnicu (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj 
narodnosti), a strani državljani koji nisu hrvatske narodnosti fotokopiju putovnice 
(stranicu s fotografijom), 

b) rodni list (original, bez obzira na datum izdavanja) 
c) svjedodžbu, odnosno uvjerenje o završenom preddiplomskom studiju. Ukoliko pristupnik 

nema svjedodžbu potrebno je priložiti prijepis ocjena (transkript).  
d) dokaz o uplati troškova razredbenog postupka, u iznosu od 250,00 kn uplaćenih  na žiro-

račun FSB-a, uz naznaku “za razredbeni postupak diplomskog studija”.  
 
Kandidati koji su preddiplomski studij završili na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta 
u Zagrebu ne trebaju priložiti dokumente navedene pod a), b) i c). 
Strani državljani i kandidati koji su završili prediplomski studij u inozemstvu trebaju priložiti i 
rješenje o istovjetnosti stranih svjedodžbi izdano od strane Ureda za akademsko priznavanje 
inozemnih visokoškolskih kvalifikacija Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Prijave se podnose na posebnom obrascu, koji se može dobiti u Skriptarnici FSB-a, i predaju 
neposredno ili šalju poštom na adresu FSB-a: 
 
 

FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE 
10 000 Zagreb, Ivana Lučića 5, p.p. 102 

 
Prijave bez traženih priloga neće se razmatrati.  
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2. Razredbeni postupak – kriteriji upisa 
 
Izračun broja bodova pri rangiranju kandidata za upis u diplomski studij: 
 

( ) ( )
2

2100713100 brojECTSPSB +−⋅+−⋅−=  

S = broj semestara ukupnog trajanja studiranja na preddiplomskom studiju (mirovanje nije 
uključeno u trajanje studiranja) 

P = prosjek ocjena preddiplomskog studija 
brojECTS = ukupni broj stečenih ECTS bodova na preddiplomskom studiju 
 
Studentima će se dodijeliti dodatni bodovi na temelju sljedećih kategorija: 
 

Rektorova nagrada     do 50 bodova 
Demonstrator        5 bodova po akademskoj godini 
Sportski uspjesi i umjetnička postignuća   do 10 bodova 
Studentski radovi    do 10 bodova 

 
Bodovna granica za upis u diplomski studij iznosi B = 150.  
 
Žalbu na razredbeni postupak pristupnik može podnijeti u pisanom obliku, u roku od 24 sata od 
objave rang - liste, dekanu FSB-a.  
Odgovor na žalbu pristupnik će dobiti u roku od 24 sata od podnošenja žalbe. 
 
 

UPISI 
 
Upisi na diplomske studije provodit će se prema rang-listi izrađenoj na temelju rezultata 
postignutih u razredbenom postupku i to: 

a) od 23. do 27. rujna 2013. godine  
b) od 03. ožujka do 07. ožujka 2014. godine  

 
Konačna rang lista utvrdit će se nakon razredbenog postupka u ožujku 2014. godine na temelju 
rang lista rujanskog razredbenog roka i razredbenog roka u ožujku. 
 
Na temelju članka 11. Statuta Fakulteta strojarstva i brodogradnje, sukladno Odluci o punoj 
subvenciji participacije u troškovima studija za redovite studente na javnim visokim učilištima u 
Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2012./2013., 2013./2014. i 2014./2015. koju je Vlada 
Republike Hrvatske donijela 2. kolovoza 2012., Odluci o ujednačavanju sustava participacija u 
troškovima studija redovitih studenata viših godišta na Sveučilištu u Zagrebu, koju je Senat 
Sveučilišta u Zagrebu donio na 15. izvanrednoj sjednici održanoj 11. rujna 2012. godine 
participaciju ne plaća student koji po prvi put upisuje prvu godinu diplomskog studija. 
 
Pri upisu se obvezno prilažu izvorni dokumenti (navedeni u dijelu prijave za razredbeni 
postupak, od točke a) do d), preslika osobne iskaznice i dvije fotografije (4 cm x 6 cm) za indeks 
i matični list. 
Pristupnici prije upisa obvezno podmiruju troškove upisa u iznosu od 200,00 kn koji se uplaćuju 
na žiro-račun Fakulteta: 2360000-1101346933. 
 
U Studentskoj službi FSB-a i na internetskoj stranici www.fsb.hr, mogu se dobiti sve obavijesti i 
obrasci vezani za upis. 
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