
 

Na temelju članka 82. stavka 1. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 

123/03, 198/03, 105/04,  174/04,  02/07,  46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13,  101/14, 

60/15, 131/17) i čIanka 34. Statuta Medicinskog fakulteta u Rijeci (KLASA:003-05/16-02/02, 

URBROJ:2170-24-01-16-1,  od  14. lipnja 2016.  godine, KLASA:003-05/18-02/115, 

URBROJ:2170-24-01-18-1, od 15. ožujka 2018. godine, KLASA:003-05/20-02/14, 

URBROJ:2170-24-01-20-1, od 6. listopada 2020.), Fakultetsko vijeće na sjednici  održanoj 

dana  9. ožujka 2021. godine, donijelo je 

 

 

ODLUKU O KRITERIJIMA PRIJELAZA STUDENATA SA DRUGIH VISOKIH UČILIŠTA 

 

Članak 1.  

Studentu koji studira na drugom visokom učilištu može se odobriti prijelaz s istovrsnog studija 

na studij medicine na hrvatskom jeziku. 

 

Na studij medicine na engleskom jeziku mogu prijeći studenti s drugih istovrsnih studija 

medicine na drugim sveučilištima država članica EU.  

 

Prijelaz nije moguć upisom u prvu niti završnu godinu studija.  

 

Mišljenje o uvjetima nastavka studija studenata koji su podnijeli zahtjev za prijelaz daje   

Povjerenstvo koje imenuje nadležni prodekan imajući u vidu stupanj sukladnosti i kvalitetu 

izvedbe programa, otvorenost europskog akademskog prostora i zakonski okvir u Republici 

Hrvatskoj.  

 

Studenti koji prelaze na četvrtu ili petu godinu studija na engleskom jeziku obvezni su priložiti 

potvrdu o znanju hrvatskog jezika na razini B1.  

 

Student drugog visokog učilišta istog studijskog programa koji izgubi pravo studija na tom  

visokom učilištu, a ostvari pravo upisa na Fakultet putem Upisnog postupka, neće se odobriti 

upis u višu godinu studija.  

 

 

Članak 2.  

Broj studenata prijelaznika ograničen je kapacitetom Fakulteta. Zbroj prijelaznika i vlastitih 

studenata mora u pravilu biti usklađen s kapacitetom Fakulteta. Ukupan broj studenata koji 

mogu preći na Medicinski fakultet u Rijeci utvrđuje Dekanski kolegij za svaku akademsku 

godinu.  

 

 



Članak 3. 

Studentu se može odobriti prijelaz pod sljedećim uvjetima:   

- položeni svi ispiti i zadovoljeni drugi uvjeti za redoviti upis na fakultet s kojega prelazi, 

do 15. rujna tekuće akademske godine, 

- propisano trajanje studija do trenutka prijelaza, bez ponavljanja i mirovanja godine, 

- ukupan prosjek ocjena jednak ili viši od 3,8  

- opravdanost prijelaza 

- ima položenu i/ili priznatu hrvatsku državnu maturu, s položenim obveznim 

predmetima hrvatski jezik, matematika i strani jezik, te izborne predmete biologija, 

kemija i fizika na razini A (studij na hrvatskom jeziku), 

- potvrdu o znanju hrvatskog jezika na razini B1 (studij na engleskom jeziku). 

 

O ispunjavanju uvjeta i opravdanosti prijelaza odlučuje Prodekan za nastavu temeljem 

mišljenja Povjerenstva za prijelaze.  

 

Student kojem je odobren zahtjev za prijelaz na studij na hrvatskom jeziku, plaća iznos 

participacije u troškovima studija (školarinu), sukladno Odluci o visini participacije u 

troškovima studija koju donosi Senat Sveučilišta u Rijeci. 

 

Student kojem je odobren zahtjev za prijelaz na studij na engleskom jeziku, plaća iznos 

participacije u troškovima studija (školarinu), sukladno Odluci o visini školarine za Integrirani 

preddiplomski i diplomski studij medicina na engleskom jeziku koju donosi Fakultetsko vijeće 

Medicinskog fakulteta Rijeci. 

 

Ispiti položeni na matičnom visokom učilištu priznat će se prijelazniku ako se radi o 

predmetima koji su predviđeni studijskim programom Medicinskog fakulteta u Rijeci i ako 

razlika nastavnog opterećenja nije veća od 30%.  

 

Članak 4.  

Zahtjev za prijelaz studenata u pisanom obliku predaje se od 1. do 15. rujna tekuće akademske 

godine u Pisarnicu Fakulteta naslovljenog na Službu za studentske poslove. Zahtjevi poslani 

poslije navedenog roka neće se razmatrati. 

Uz zahtjev treba priložiti: 

- ovjereni prijepis položenih ispita s pripadajućim ECTS bodovima i ocjenama 

- potvrda matičnog fakulteta s kojega prelaze da student ispunjava uvjete za redovan 

upis u narednu godinu studija 

- indeks ili ovjerenu presliku indeksa (ukoliko su indeksi korišteni na studiju)  



- preslika određenog dijela studijskog programa ovjerena na matičnome fakultetu 

- student koji prelazi s fakulteta iz inozemstva na studij medicine na engleskom 

jeziku, uz originalne isprave, mora dostaviti ovjeren prijevod na engleski jezik tih 

isprava, ovjereni prijevod nastavnog plana i studijskog programa visokog učilišta s 

ishodima učenja na kojima su ostvareni ECTS bodovi na engleskom jeziku 

- potvrda o državljanstvu 

Kandidat kojemu nije odobren prijelaz ima pravo žalbe dekanu u roku od 15 dana od dana 

primitka rješenja 

Student kojemu je odobren prijelaz na studij upisuje se u roku od osam (8) dana od dana 

uručenja odluke o odobrenju prijelaza.  

 

Članak 5.  

Ako više pristupnika od broja utvrđenog odlukom dekana ispunjava uvjete za prijelaz, 

prednost imaju pristupnici koji su postigli bolji opći uspjeh na dosadašnjem studiju. 

Pri izračunavanju prosjeka općeg uspjeha na studiju uzimaju se ocjene svih položenih ispita 

na fakultetu s kojeg se traži prijelaz, čiji zbroj se dijeli s brojem ukupno položenih predmeta.   

Članak 6. 

Ova Odluka o kriterijima prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta objavljena je na 

oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Fakulteta dana 17. ožujka 2021. godine te stupa na 

snagu dana 25. ožujka 2021. godine.  

 

Članak 7.  

Stupanjem na snagu Odluke o kriterijima prijelaza studenata sa drugih visokih učilišta, prestaje 

važiti Odluka o mirovanju studentskih obveza i prijelazu sa drugih visokih učilišta (KLASA: 003-

06/10-02/619, URBROj : 2170-24-01-10-1,od 30. prosinca 2010. godine, KLASA:003-06/16-

02/122, URBROJ:2170-24-01-16-1,od 19.travnja 2016. godine)  

 

 

Dekan 
                                                                            
      izv.prof.dr.sc. Goran Hauser, dr. med.  
KLASA: 003-06/21-02/145 
URBROJ: 2170-24-01-21-1 
U Rijeci, 15. ožujka 2021.  
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