SVEUČILIŠTE U SPLITU
POMORSKI FAKULTET
Split, Ruđera Boškovića 37
NATJEČAJ
za upis studenata u I. godinu poslijediplomskoga sveučilišnog studija
„Tehnologije u pomorstvu“
u akademskoj godini 2019./2020.
Poslijediplomski sveučilišni studij „Tehnologije u pomorstvu“ izvodi se u punom radnom
vremenu ili s dijelom radnog vremena i traje 3 (tri) godine, a njegovim završetkom stječe se
180 ECTS bodova i akademski stupanj doktora znanosti (dr. sc.) iz područja tehničkih znanosti,
polja tehnologija prometa i transport.
1.

UVJETI ZA UPIS

Pravo prijave na Natječaj za upis imaju državljani Republike Hrvatske te pod istim uvjetima i
strani državljani koji:
I.
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski studij (dipl. ing. struke nakon
četverogodišnjeg studija ili magistar struke nakon studija po Bolonjskom sustavu 3+2 ili
integrirani studij 0+5) te postigli ekvivalent od 300 ECTS (uključujući preddiplomski studij) iz
područja tehničkih znanosti, studija: diplomski sveučilišni studij iz strojarstva, industrijskog
inženjerstva, pomorske nautike, brodostrojarstva, pomorskih elektrotehničkih i informatičkih
tehnologija, pomorskih sustava i procesa, pomorskih tehnologija jahti i marina, elektrotehnike,
elektronike, računarstva, diplomskih sveučilišnih studija Nautika i tehnologija pomorskog
prometa, Brodostrojarstvo i tehnologija pomorskog prometa, Tehnologija i organizacija
prometa, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Cestovni promet, Gradski promet,
Informacijsko-komunikacijski promet, Poštanski promet, Vodni promet, Zračni promet,
Željeznički promet, Inteligentni transportni sustavi i logistika, Logistika, Aeronautika,
Integrirani studij vojnog pomorstva (Vojna nautika i Vojno brodostrojarstvo). Za pristupnike
za koje Povjerenstvo za poslijediplomski studij zatraži dodatna znanja iz znanstvenog polja
tehnologije prometa i transporta, Fakultetsko vijeće će na prijedlog Povjerenstva usvojiti
razlikovne predmete koje pristupnik mora upisati za poslijediplomski studij kojim se može steći
do 60 ECTS bodova.
II.
pristupnici koji su stekli akademski stupanj magistra znanosti kojeg su stekli na osnovi
studijskih programa započetih prije reforme visokoškolskog obrazovanja 2005. godine iz
područja tehničkih znanosti.
Akademski stupanj magistra znanosti omogućava početak poslijediplomskog studija
priznavanjem do 60 ECTS bodova. Točan broj ECTS bodova koji se pristupniku priznaje kao
ekvivalent stupnju magistra znanosti utvrđuje Povjerenstvo za poslijediplomski studij za
svakog pristupnika pojedinačno. Pristupnik ne može biti oslobođen obaveza stjecanja ECTS
bodova koji se odnose na izradu doktorske disertacije.

III.
pristupnici koji su završili sveučilišni dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na stranom
sveučilištu, dužni su o svom trošku pribaviti i prilikom prijave na Natječaj dostaviti rješenje
nadležnog tijela o akademskom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije u svrhu
upisa na ovaj studij. Povjerenstvo za poslijediplomski studij za ovakve polaznike može odrediti
razlikovne ispite. O njihovom ispunjavanju uvjeta za upis na Studij odlučuje Fakultetsko vijeće
na prijedlog Povjerenstvo za poslijediplomski studij.

IV.
Pristupnici koji su započeli studiranje na drugim poslijediplomskim srodnim studijima mogu
zatražiti upis na Studij uz priznavanje ECTS bodova. Priznavanje bodova radi Povjerenstvo za
poslijediplomski studij.
Na poslijediplomski sveučilišni studij „Tehnologije u pomorstvu“ mogu se upisati pristupnici
koji su završili prethodne razine studija navede u pod točkama I.,II. i III. s prosječnom ocjenom
od najmanje 3,5.
Iznimno, Povjerenstvo za poslijediplomski studij može odobriti upis i kandidatima s
prosječnom ocjenom manjom od 3,5 uz preporuke dva nastavnika Studija ili uz pozitivno
ocjenjenu znanstveno-istraživačku aktivnost od strane Povjerenstvo za poslijediplomski studij.
Pristupnik mora poznavati engleski jezik u mjeri koja osigurava neometano praćenje
znanstvene literature (razina B2).
Pristupnik koji se prijavi na natječaj i ispunjava uvjete, pozvat će se na razgovor u cilju
utvrđivanja motiviranosti i interesa u istraživanju odabranog usmjerenja, uz mogućnost
provjere njegovih kompetencija. Temeljem navedenoga, konačnu odluku o upisu pristupnika
donosi Povjerenstvo za poslijediplomski studij.
Prije prijave na natječaj, pristupnik mora u dogovoru s mentorom:
- odrediti preliminarnu temu doktorskog rada: prijedlog naslova doktorskog rada na hrvatskom
i engleskom jeziku,
- obrazložiti preliminarnu temu,
- napraviti temeljni cilj i plan istraživanja,
- napraviti metodologiju i hodogram istraživanja,
- odrediti očekivani izvorni znanstveni doprinos doktorskog rada,
- izraditi popis radova, primjerke objavljenih radova i dokaze (potvrde) drugih aktivnosti na
kojima je pristupnik dobio ECTS bodove,
- izraditi financijski plan istraživanja,
- izraditi kratak životopis s opisom znanstvenog i stručnog djelovanja.
Pristupnik koji studira s dijelom radnog vremena mora prilikom upisa priložiti izjavu da mu
raspoloživo radno vrijeme omogućava ispunjenje studentskih obaveza prema planu Studija.
2.

BROJ PRISTUPNIKA, TROŠKOVI I TRAJANJE STUDIJA

Natječaj se raspisuje za 15 studenata.

Troškovi studija za prvu godinu studija u akademskoj godini 2019./2020. iznose 30.000,00
kuna a student ih može podmiriti u dvije jednake rate, prije početka 1. odnosno 2. semestra na
računu otvorenom kod OTP banke d.d. na broj IBAN: HR2324070001100059179, a dokaz o
uplati dostavlja se prilikom upisa. Student je dužan platiti i upisninu u iznosu od 400,00 kuna.
Ukupna cijena studija iznosi 90.000,00 kuna.
Studenti koji su izabrani u suradničko zvanje asistenta, a zaposleni su na Fakultetu, ne snose
redoviti trošak studija, koji će se subvencionirati raspoloživim sredstvima iz državnog
proračuna.
Studenti koji upisuju Studij u punom radnom vremenu obvezni su ga završiti u roku od 3
godine, a maksimalno u roku od 6 godina (3 apsolventske godine) od dana početka održavanja
nastave. Studenti koji upisuju Studij s dijelom radnog vremena obvezni su ga završiti u roku od
5, a maksimalno od 8 godina od dana početka održavanja nastave.
Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se poštom ili donose osobno na protokol
Fakulteta do 16. rujna 2019. godine na adresu: Sveučilište u Splitu, Pomorski fakultet, Ruđera
Boškovića 37, 21000 Split, uz naznaku Natječaj za upis na poslijediplomski sveučilišni studij
„Tehnologije u pomorstvu“.
Uz prijavu na Natječaj pristupnik prilaže popunjene i potpisane obrasce PDS-1 (Prijava na
natječaj), PDS-2 (Prijedlog preliminarne teme doktorata) i PDS-3 (Hodogram istraživanja i
aktivnosti u sklopu doktorata) i dokumente zatražene u njima te dokaz o znanju engleskog
jezika. S pristupnicima koji nemaju odgovarajući dokaz o znanju engleskog jezika, obavit će se
razgovor na engleskom jeziku
Prijavni obrasci mogu se popuniti na engleskom ili hrvatskom jeziku i dostupni su na web
stanici: http://www.pfst.unist.hr/hr/buduci-studenti/doktorski-studij.
Izvornike dokumenata student je dužan dati na uvid prilikom upisa.
Na Natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Riječi i pojmovni sklopovi koji se koriste u
Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom
rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Sve potrebne informacije mogu se
dobiti
na web stranici Fakulteta
http://www.pfst.unist.hr/hr/buduci-studenti/doktorski-studij, na e-mail helena.bule@pfst.hr,
ivujovic@pfst.hr, ili putem telefona na broj: 021/619414.

