IZVADAK IZ N A T J E Č A J A SVEUČILIŠTA U RIJECI
KOJI SE ODNOSI NA MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI
za upis studenata u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i
diplomskih) te stručnih studija u akademskoj godini 2012./2013.
LJETNI UPISNI ROK

OPĆI DIO NATJEČAJA

II. UPISNA MJESTA

KLASA: 602-04/12-01/02
URBROJ: 2170-57-01-12-68
Rijeka, 21. veljače 2012.
Na temelju članka 59. stavak 1. točka 9. i članka 112. stavak 1. Statuta Sveučilišta u Rijeci - pročišćeni
tekst od 10. prosinca 2008. godine i na prijedlog Stručnog vijeća Centra za studije od 14. veljače
2012. godine, Senat Sveučilišta u Rijeci na 35. sjednici održanoj 21. veljače 2012. godine donosi
ODLUKU
o upisu i broju mjesta za upis u I. godinu sveučilišnih preddiplomskih i integriranih
(preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci u
akademskoj godini 2012./2013.
I.
Ovom odlukom određuje se broj mjesta za osobe koje će po prvi puta upisati I. godinu stručnih,
sveučilišnih preddiplomskih te integriranih (preddiplomskih i diplomskih) studija na sastavnicama
Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2012./2013. u statusu:
 redovitih studenata
 stranih studenata
 izvanrednih studenata
Pravo upisa na studij pristupnici stječu prema postignutim bodovima, redoslijedu na rang listi, nakon
što su potvrdili upis putem NISpVU sustava, do popunjavanja upisnih kvota.

II.
Pravo prednosti pri upisu
1) Sukladno Sporazumu o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja od 27. ožujka
2007. godine, pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom
da prijeđu bodovni prag imaju:
- hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
- HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata)
- djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata
- djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine
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2) Pravo upisa u statusu redovitih studenata izvan odobrene upisne kvote, pod uvjetom da prijeđu
bodovni prag imaju i:
- pristupnici sa 60%-tnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom).
3) Sukladno članku 48. b. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida (NN 33/92, 77/92, 58/93, 2/94,
76/94, 82/01, 103/03) pravo izravnog upisa na visoka učilišta izvan upisne kvote pod uvjetom da
prijeđu bodovni prag imaju:
- djeca osoba poginulih, umrlih ili nestalih pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona
- djeca civilnih invalida rata čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 8.
Zakona
- djeca mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata I. skupine sa 100% oštećenjem organizma
čije je oštećenje organizma nastalo pod okolnostima iz čl. 6., 7. i 8. Zakona.
Ako visoko učilište nije odredilo drugačije, prijeđenim bodovnim pragom smatraju se svi položeni
ispiti obveznog i izbornog dijela državne mature koje su visoka učilišta utvrdila kao obvezan uvjet za
upis na pojedine studijske programe te, tamo gdje je to potrebno, položene i dodatne provjere
znanja, vještina i sposobnosti.
Pristupnici su obvezni priložiti odgovarajuće potvrde-rješenja nadležnih tijela kojima dokazuju
pripadnost jednoj od kategorija iz stavaka 1, 2 i 3. ove točke:
 hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata i hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskoga rata
status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda za obranu u RH, izdanom nakon 1. siječnja
2005. g. (prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva),
 djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja koji se još uvijek nalaze u evidenciji
nestalih hrvatskih branitelja, te djeca 100 - postotnih HRVI Domovinskoga rata prve skupine
status dokazuju potvrdom mjerodavnog ureda državne uprave u jedinici područne
(regionalne) samouprave.
 kandidati sa 60- postotnim i većim tjelesnim oštećenjem (invaliditetom), svoj status
dokazuju rješenjem o invaliditetu Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje.
 kandidati iz članka 48.b. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida svoj status dokazuju
potvrdom nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno nadležnoga upravnog tijela
grada.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa RH snosit će troškove studija upisanih kandidata iz
stavaka 1, 2, i 3 u realnom iznosu.

III.
Strani državljani – stipendisti Republike Hrvatske i osobe bez državljanstva koje nisu trajno
nastanjene u Republici Hrvatskoj imaju pravo upisa na studij prema uvjetima koje utvrđuje
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, odnosno na temelju međudržavnih sporazuma i
ugovora.
IV.
Sastavni dio ove Odluke čini tablica „Broj mjesta za upis studenata u I. godinu sveučilišnih
preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i diplomskih) te stručnih studija na sastavnicama
Sveučilišta u Rijeci u 2012./2013. akademskoj godini“.
V.
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Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i čini sastavni dio Natječaja za upis u I. godinu studija
te se dostavlja Središnjem prijavnom uredu Agencije za znanost i visoko obrazovanje u svrhu
unošenja upisnih kvota u Nacionalni informacijski sustav prijava visokih učilišta (NISpVU).

REKTOR
Prof. dr. sc. Pero Lučin

SVEUČILIŠTE U RIJECI
Broj mjesta za upis u 1. godinu sveučilišnih preddiplomskih, integriranih (preddiplomskih i
diplomskih) i stručnih studija u 2012./2013. akademskoj godini
NAZIV SASTAVNICE / STUDIJ
Redoviti
Redoviti
Izvanredni
Ukupno
studenti studenti studenti
stranci
5.

MEDICINSKI FAKULTET, Rijeka
Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij Medicina
Integrirani preddiplomski i diplomski
sveučilišni studij Dentalna medicina
Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno
inženjerstvo
Stručni studij Sestrinstvo
Stručni studij Fizioterapija
Stručni studij Medicinsko - laboratorijska
dijagnostika
Stručni studij Radiološka tehnologija
Stručni studij Sestrinstvo - studij u Karlovcu
Stručni studij Primaljstvo

255
125

13
5

150
0

418
130

25

5

0

30

30

3

0

33

30
30
15

0
0
0

45
0
15

75
30
30

0
0
0

0
0
0

15
45
30

15
45
30

III. PARTICIPACIJA U TROŠKOVIMA STUDIJA

Senat Sveučilišta u Rijeci na svojoj 39. sjednici održanoj 15. svibnja 2012. godine donio je

ODLUKU
o visini participacije u troškovima studija za studente koji će u 2012./2013. akademskoj godini
upisati 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog
sveučilišnog studija, stručnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog
stručnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci

I.
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Puni iznos participacije u troškovima studija za upis u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog
studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, diplomskog
sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci
u 2012./2013. akademskoj godini iznosi:
a) 5.500,00 kn (1ECTS = 91,67 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih
i humanističkih znanosti, odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te
za studije matematike;
b) 7.370,00 kn (1ECTS = 122,83 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih
i biotehničkih znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za
studije fizike;
c) 9.240,00 kn (1ECTS = 154,00 kn) za studije koji se izvode u znanstvenom području
biomedicinskih i zdravstvenih i prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u
nastavnom području struka biomedicine i zdravstva te za umjetničke studije.

II.
Participacija redovitih studenata koji će u akademskoj godini 2012./2013. po prvi puta upisati 1.
godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog
studija, stručnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog diplomskog stručnog
studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci podmiruje se u cijelosti iz sredstava Državnog proračuna
Republike Hrvatske.
Studenti strani državljani (ako međudržavnim ugovorom nije drukčije utvrđeno) koji će studirati u
statusu redovitih studenata, plaćaju participaciju u troškovima studija (školarinu) najviše u visini
trostrukog iznosa participacije utvrđene u točki I. ove Odluke (točan iznos utvrđuje vijeće
sastavnice).
III.
Subvencija troškova studija svih redovitih studenata koji u akademskoj godini 2012./2013. po prvi
puta upisuju 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija, integriranog preddiplomskog i
diplomskog sveučilišnog studija, stručnog studija, diplomskog sveučilišnog studija i specijalističkog
diplomskog stručnog studija na sastavnicama Sveučilišta u Rijeci iznosi:
a) 2.750 kn za studije koji se izvode u znanstvenom području društvenih i humanističkih znanosti,
odnosno nastavnom području društvenih i humanističkih struka te za studije matematike;
b) 3.685 kn za studije za studije koji se izvode u znanstvenom području tehničkih i biotehničkih
znanosti, odnosno u nastavnom području tehničkih i biotehničkih struka te za studije fizike;
c) 4.620 kn za studije za studije koji se izvode u znanstvenom području biomedicinskih i zdravstvenih
i prirodnih znanosti (osim matematike i fizike), odnosno u nastavnom području struka biomedicine i
zdravstva te za umjetničke studije.

IV.
Izvanredni studenti upisuju u akademskoj godini predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje
30, a najviše 60.
Izvanredni studenti plaćaju puni iznos participacije u troškovima studija za odgovarajući studij
utvrđene u točki I. ove Odluke.
Izvanredni studenti – hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, HRVI (hrvatski ratni vojni invalidi iz
Domovinskog rata), djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih branitelja iz Domovinskog rata,
djeca 100%-tnih HRVI iz Domovinskog rata I. skupine te osobe s 60%-tnim i većim tjelesnim
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oštećenjem (invaliditetom) mogu platiti najviše do 50% punog iznosa participacije utvrđene u točki I.
ove Odluke.
V.
Student koji je koristio pravo studiranja na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog
studenta bez plaćanja studija te mijenja studij i ponovno upisuje 1. godinu studija u statusu
redovitog studenta na nekoj od sastavnica Sveučilišta u Rijeci, obvezan je platiti polovicu punog
iznosa participacije u troškovima studija utvrđene u točki I. ove Odluke.
Student koji je studirao na nekom od visokih učilišta u RH u statusu redovitog studenta uz plaćanje
ili u statusu izvanrednog studenta ima pravo upisati 1. godinu nekog drugog studija u okviru
Sveučilišta u Rijeci u statusu redovitog studenta bez plaćanja participacije u troškovima studije.
Redoviti student prilikom prijelaza sa studijskog programa visokog učilišta izvan Sveučilišta u Rijeci ili
sa studijskog programa jedne sastavnice na drugu sastavnicu Sveučilišta u Rijeci, jednokatno plaća
participaciju u troškovima studija utvrđenu u točki III. ove Odluke.

REKTOR
Prof. dr. sc. Pero Lučin

IV. UPISI

1. RANG LISTE
Konačnu potvrdu prioritetne liste, kandidat treba izvršiti najkasnije 16. srpnja 2012. (ljetni rok)
odnosno 20. rujna 2012. (jesenski rok).
Objavom konačnih rang-lista za upis na studijske programe, kandidat će se naći samo na rang-listi
onoga studijskog programa koji je najviši na njegovoj listi prioriteta, a na kojemu ostvaruje pravo
upisa. S ostalih rang-lista bit će obrisan.
Objava konačnih rang lista za upise na studijske programe za ljetni rok je 17. srpnja 2012., a za
jesenski rok 21. rujna 2012.
Kandidat se može upisati samo na onaj studijski program za koji je u sustavu NISpVU, nakon objave
konačnih rang-lista, ostvario pravo upisa i dobio upisni broj. Dodjelom upisnog broja za određeni
studijski program nastaje obveza kandidata da se upiše na taj studijski program.
Detaljnije informacije o postupku upisa na studijski program na kojem je kandidat ostvario pravo
upisa mogu se dobiti izravno na visokom učilištu.

2. TERMINI UPISA

UPISI NA STUDIJE MEDICINSKOG FAKULTETA
I. – ljetni rok: od 18. do 20. srpnja 2012. od 9.00 do 13.00 sati.
II. – jesenski rok: od 24. do 25. rujna 2012. od 9.00 do 13.00 sati.
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3. DOKUMENTI ZA UPIS
3.1. Dokumenti koje prilažu pristupnici prijavljeni putem NISpVU sustava:
1. Dvije fotografije veličine 4 x 6 cm (za studije Medicinskog fakulteta)
2. Preslika osobne iskaznice i dokument iz kojeg se može pročitati JMBG ili OIB kandidata.
3. Priznanicu o uplati participacije (školarine) za studente koji se upisuju u statusu „izvanredni
student“ ili „stranac“. Iznos participacije (školarine) uplaćuje se na žiro račun visokog učilišta
(broj žiro računa vidi u POSEBNOM DIJELU NATJEČAJA ili na mrežnim stranicama visokog
učilišta). Ukoliko se koristi kredit, dostavlja se potvrda banke o izvršenoj uplati.
4. Priznanica o uplati troškova upisa u iznosu od 330,00 kn uplaćenih na žiro račun visokog
učilišta (iznos ne obuhvaća osiguranje studenta).
5. U svrhu ostvarivanja prava na studentsku prehranu pristupnici moraju priložiti:
 potvrdu o prebivalištu (za kandidate čije je prebivalište izvan županije u kojoj je
sjedište visokog učilišta
 rješenje Hrvatskog olimpijskog odbora za vrhunskog športaša s prebivalištem izvan
županije u kojoj je sjedište visokog učilišta
Obavijest za strance (u vezi obveze polaganja ispita hrvatskog jezika za strance):

Studenti - strani državljani koji upisuju studije na Medicinskom fakultetu u Rijeci dužni su do
kraja studija kojeg su upisali (do izdavanja diplome) dostaviti Službi za studentske poslove
Fakulteta potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika koju izdaje Riječka kroatistička škola pri Odsjeku
za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci.
Ispit znanja hrvatskog jezika provodi se na Filozofskom fakultetu u Rijeci u Kampusu, Sveučilišna avenija
4, tel: 051/265-883. Kandidat treba popuniti prijavnicu za ispit i priložiti potvrdu o uplati troškova ispita u
iznosa od 1.075,00 kn, uplaćenih na žiro-račun: 2360000-1101536455, model 00, poziv na br. odobrenja:
6615153 te fotokopiju putovnice ili osobne iskaznice. Detaljnije informacije o ispitu mogu se dobiti u
Studentskoj službi Filozofskog fakulteta (2. kat), Sveučilišna avenija 4 ili na tel: 051/265-883.

POSEBNI DIO

NATJEČAJA

MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U RIJECI, 51000 Rijeka, Braće Branchetta 20; tel. 051/651-111
(centrala), 051/651-106 i 051/651-107 (za sveučilišne studije); 051/651-161 (za stručne studije);
faks: 051/675-806; www.medri.uniri.hr
Žiro račun: kod Zagrebačke banke: 2360000-1101410222, model plaćanja 67; Poziv na br. kod
uplate školarine ovisno o studijskom programu kojeg upisuje (Medicina OIB pristupnika-21; Dentalna
medicina OIB pristupnika -24; Sanitarno inženjerstvo OIB pristupnika -25; Sestrinstvo u Rijeci OIB
pristupnika -26; Fizioterapija OIB pristupnika -27; Medicinsko-laboratorijska dijagnostika OIB
pristupnika -28; Radiološka tehnologija OIB pristupnika -29; Sestrinstvo u Karlovcu OIB pristupnika 34; Primaljstvo OIB pristupnika -30); Poziv na br. kod uplate upisnina na sve studijske programe –
OIB pristupnika -18; Poziv na br. kod uplate troškova testiranja manualne spretnosti – OIB
pristupnika -20
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Priznanica o uplati ŠKOLARINE kod upisa u prvu godinu studija (obvezno mora sadržavati slijedeće
podatke):
Platitelj: Ime i prezime studenta koji upisuje studij
Primatelj: Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20, Rijeka
Iznos: Iznos školarine u kunama (iznos školarine naveden je u Natječaju Sveučilišta u Rijeci - odnosi
se na izvanredne studije, strane državljane i one koji upisuju studij drugi put na teret MZOŠ)
Model plaćanja: 67
Broj računa primatelja: 2360000-1101410222
Poziv na broj odobrenja: OIB studenta koji upisuje studij, te šifra studija za koji plaćate školarinu
Opis plaćanja: Školarina za vrstu studija (upisati naziv studija koji upisujete)
Primjer pravilno ispunjene uplatnice:
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Priznanica o uplati TROŠKOVA UPISA prve godinu studija (obvezno mora sadržavati slijedeće
podatke):
Platitelj: Ime i prezime studenta koji upisuje studij
Primatelj: Medicinski fakultet, Braće Branchetta 20, Rijeka
Iznos: 330,00 kn
Model plaćanja: 67
Broj računa primatelja: 2360000-1101410222
Poziv na broj odobrenja: OIB studenta koji upisuje studij – 18 (to je šifra upisnine za sve studije)
Opis plaćanja: Upisnina za prvu godinu studija

Primjer pravilno ispunjene uplatnice:
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