KLASA: 643-02/22-05/0001
URBROJ: 2181-204-01-01-22-0002
Split, 4. svibnja 2022.
Na temelju članka 43. Statuta Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu a u skladu s
Pravilnikom poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika, sukladno Odluci Vijeća
poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika od 22. travnja 2022., Fakultetsko vijeće
Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitu na 11. sjednici u akademskoj godini 2021./2022.
održanoj dana 4. svibnja 2022. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA POSLIJEDIPLOMSKOG
SVEUČILIŠNOG STUDIJA “BIOFIZIKA”

Članak 1.
Članak 6. st. 2 mijenja se na način da isti sada glasi:
(2) Barem jedan član Stručnog povjerenstva za prihvaćanje teme doktorskog rada ne smije biti
zaposlenik nositelja poslijediplomskog studija. Član Stručnog povjerenstva koji nije zaposlenik
nositelja poslijediplomskog studija u pravilu je istraživač zaposlen na uglednim istraživačkim
institucijama izvan Hrvatske.
Članak 2.
Članak 7. st. 4 mijenja se na način da isti sada glasi:
(4) U slučaju kad se sastav Stručnog povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada razlikuje od
sastava Stručnog povjerenstva za prihvaćanje teme, barem jedan član ne smije biti zaposlenik
nositelja poslijediplomskog studija. Član Stručnog povjerenstva koji nije zaposlenik nositelja
poslijediplomskog studija u pravilu je istraživač zaposlen na uglednim istraživačkim institucijama
izvan Hrvatske.
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Članak 3.
Članak 10. mijenja se na način da isti sada glasi:
(1) Upis na poslijediplomski studij, unutar natječajnog roka, mogu ostvariti:
- pristupnici koji su završili 7.1.sv ili ekvivalentnu razinu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,
postignutu uspješnim završetkom diplomskog sveučilišnog, dodiplomskog (četverogodišnjeg ili
više) ili magistarskog poslijediplomskog sveučilišnog studija iz znanstvenog područja prirodnih
znanosti, polja Fizike, Biologije ili Kemije (i srodnih disciplina poput biokemije i molekularne
biologije) s prosječnom ocjenom koja u pravilu mora biti veća od 4.0 (odnosno ekvivalente ocjene
prema sustavu ocjenjivanja zemlje iz koje pristupnik dolazi) izravno upisuju studij nakon što je
Natječajno povjerenstvo pozitivno ocijenilo prijavu.
- pristupnici koji su završili 7.1.sv ili ekvivalentnu razinu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira,
postignuta uspješnim završetkom diplomskog sveučilišnog, dodiplomskog (četverogodišnjeg ili
više) ili magistarskog poslijediplomskog sveučilišnog studija iz znanstvenog područja Prirodnih
znanosti, polja Matematike; znanstvenog područja Tehničkih znanosti; znanstvenog područja
Biotehničkih znanosti ili znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva s prosječnom ocjenom
koja u pravilu mora biti veća od 4.0 (odnosno ekvivalente ocjene prema sustavu ocjenjivanja
zemlje iz koje pristupnik dolazi) uvjetno upisuju studij nakon što Natječajno povjerenstvo
pozitivno ocijeni prijavu.
(2) Natječajno povjerenstvo utvrđuje popis razlikovnih kolegija iz polja Fizike, Kemije ili
Biologije (u vrijednosti od maksimalno 60 ECTS bodova) za uvjetni upis pristupnika ili priznaje
prethodno učenje vrednovanjem kompetencija stečenih formalnim, neformalnim i informalnim
učenjem (npr. rad na znanstveno-istraživačkim projektima, objavljeni radovi iz područja prirodnih
znanosti, prezentacije na konferencijama i ostale aktivnosti u okviru priznavanja i vrednovanja
prethodnog učenja) koje pristupnika mogu kvalificirati za izravan upis.

Članak 4.
U članku 11. mijenja se st. 1 i dodaje st. 4 koji glase:
(1)
•
•
•
•

•

Obvezni dokumenti koje pristupnik prilaže uz prijavu:
službeni prijepis ocjena s izračunatom srednjom ocjenom ili diploma znanstvenog
magistra (M.Sc.),
preslika diplome ili službeni prijepis diplome,
dvije preporuke priznatih stručnjaka,
službena procjena o stupnju vladanja engleskim jezikom u govoru, pisanju i čitanju
ne starija od dvije godine („language proficiency evaluation document”) ili razgovor
s kandidatom na engleskom jeziku,
motivacijsko pismo, pismena izjava o razlozima za upis na poslijediplomski studij u
kojoj kandidat navodi svoj znanstveni interes, razlog odabira biofizike za
poslijediplomski studij i planove za budućnosti (ne više od dvije stranice teksta),
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•
•
•
•

osobni podaci, CV, telefon, e-mail, kućna adresa, adresa institucije (ukoliko je
pristupnik zaposlen),
ovjereni preslika domovnice ili dokaz državljanstva za strane državljane,
pismenu izjavu podrške potencijalnog mentora i komentora za izradu doktorskog
rada,
prijedlog znanstvenog istraživanja koji se piše zajedno s potencijalnim mentorom i
komentorom.

(4) Za uvjetni upis, pristupnici prilažu dokumente kojima dokazuju stečene kompetencije kroz
formalno, neformalno ili informalno učenje.
Članak 5.
Članak 17. mijenja se na način da isti sada glasi:
(1) Na prijedlog Vijeća studija, Fakultetsko vijeće PMFST-a pristupnicima imenuje mentora i
komentora prilikom upisa.
(2) Mentor i komentor mogu biti osobe sa stečenim akademskim stupnjem doktora znanosti i koje
su izabrane najmanje u znanstveno-nastavno zvanje docenta, ili znanstveno zvanje
znanstvenog suradnika, ili u ekvivalentno zvanje ako je riječ o mentoru odnosno komentoru
koji je akademsko zvanje stekao u inozemstvu.
(3) Za mentora i komentora iznimno može biti imenovan profesor emeritus.
(4) Mentor i komentor imaju pravo i obvezu ostati mentorom i komentorom i nakon odlaska u
mirovinu, a do stjecanja doktorata znanosti doktoranda.
(5) Mentor i komentor trebaju biti znanstveno aktivni i priznati u znanstvenoj zajednici. U
posljednjih pet godina trebaju imati znanstvene radove vezane uz tematiku doktorskog rada
(odnosno radove iz biofizike ili srodnih znanstvenih disciplina relevantne za izradu doktorskog
rada, o čemu procjenu i odluku donosi Vijeće studija) objavljene u časopisima koji su
indeksirani u Web of Science bazi podataka.
(6) Dužnost mentora i komentora je voditi doktoranda tijekom izrade doktorskog rada, poticati i
pomagati doktoranda u planiranju i izvedbi znanstveno-istraživačkog rada, poticati
sudjelovanje doktoranda u radu na projektima, međunarodnom usavršavanju te objavljivanju
rezultata rada.
(7) Mentor i komentor pomažu studentu odabrati izborne predmete i dodatne aktivnosti prilikom
upisa na poslijediplomski studij, kao i tijekom studija poticati na dodatna usavršavanja i
stjecanja potrebnih kompetencija.
(8) Mentor i komentor su obavezni jedanput godišnje Vijeću studija podnijeti izvješće o napretku
i daljnjim aktivnostima doktoranda.
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(9) Osim u izvanrednim situacijama (npr. bolest ili odlazak mentora i/ili komentora u mirovinu)
doktorand može najviše jedanput promijeniti mentora i/ili komentora.
(10) Ako mentor ili komentor nije zaposlenik Sveučilišta u Splitu, i ako Vijeće studija smatra da
je to potrebno, sklopit će s čelnikom PMFST-a ugovor o suradnji i preuzimanju obveza iz ovog
članka.
(11) Na preporuku Vijeća Studija, PMFST dodjeljuje nefinancijska priznanja mentorima i
komentorima koji zajedno s doktorandima objavljuju radove po najvišim standardima kvalitete.

Članak 6.
Članak 19. mijenja se na način da isti sada glasi:
(1) Uvjeti upisa u drugu godinu studija su položeni kolegiji iz prve godine studija i eventualno
upisani razlikovni kolegiji te prihvaćeno izvješće o napretku i daljnjim aktivnostima doktoranda.
(2) Uvjet upisa u treću godini studija je prihvaćeno izvješće o napretku i daljnjim aktivnostima
doktoranda.
Članak 7.
U članku 21. st. 2 i 10 mijenjaju se na način da sada glase:
(2) Kandidat može pokrenuti postupak obrane doktorskog rada ukoliko je zadovoljio jedan od
navedenih kriterija:
a) ukoliko ima barem tri objavljena ili prihvaćena rada u časopisu indeksiranom u Web of
Science bazi podataka, od kojih je barem jedan kao glavnim autorom doktoranda, a koji su
povezani s temom doktorskog rada.
b) ukoliko ima barem dva objavljena ili prihvaćena rada u časopisu indeksiranom u Web of
Science bazi podataka, od kojih je barem jedan kao glavnim autorom doktoranda objavljen
u Q1 časopisu, a koji su povezani s temom doktorskog rada.
(10) Nakon prihvaćanja pozitivne ocjene doktorskog rada, student zajedno s članovima Stručnog
povjerenstva za ocjenu i obranu doktorskog rada određuju datum i mjesto obrane.
Članak 8.
Ove izmjene i dopune Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika stupaju na
snagu osmog dana od objave na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Fakulteta.
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Dekan
prof. dr. sc. Nikola Koceić-Bilan

Ove izmjene i dopune Pravilnika poslijediplomskog sveučilišnog studija Biofizika objavljene su
dana 6. svibnja 2022. i stupaju na snagu dana 14. svibnja 2022. god.

Tajnica:
Ana Marović, dipl. iur.

5

