
 

 

 

KLASA: 003-06/20-02/213  

URBROJ: 2170-24-01-20-1 

Rijeka, 10. lipnja 2020. 

 

Na temelju čl. 34. Statuta Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Fakultetsko vijeće na 

sjednici održanoj dana 9. lipnja 2020. godine donosi slijedeću 

 

O D L U K U 

 

 

1. Prijedlog provođenja postojećeg Programa cjeloživotnog učenja za stjecanje 

nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na sveučilišni diplomski studij 

Sanitarnog inženjerstva 

U skladu s usvojenom odlukom Fakultetskog vijeća (Klasa:003-06/15-01/08, 

Ur.broj:2170-24-01-15-2) od 18. ožujka 2015. godine o izmjeni i dopuni Programa 

cjeloživotnog učenja za stjecanje nedostajućih znanja, vještina i kompetencija za upis na 

sveučilišni diplomski studij Sanitarnog inženjerstva i u akad. 2020./2021. godini također 

se predlaže provođenje istog programa cjeloživotnog učenja. 

2. Prijedlog uvjeta upisa na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo za 

akad. 2020/2021. godinu za kandidate koji su završili istovrsni preddiplomski 

sveučilišni/stručni studij Sanitarno inženjerstvo (isti kao u prethodnoj 2019/2020. 

akad. godini): 

 

A) Pravo upisa imaju kandidati koji su na istovrsnom Preddiplomskom 

sveučilišnom/stručnom studiju Sanitarnog inženjerstva ostvarili najmanje 180 ECTS 

bodova (sveučilišni ili stručni prvostupnici sanitarnog inženjerstva) 

 

B) Kandidati koji su završili Preddiplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo na 

Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci  imaju pravo prednosti kod upisa na 

diplomski studij, a rangirat će se prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom 

studiju 
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C) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih sveučilišnih studija sanitarnog 

inženjerstva izvan Sveučilišta u Rijeci, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od 

programa Preddiplomskog sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog 

fakulteta Sveučilišta u Rijeci, imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se 

prema ostvarenom prosjeku ocjena na preddiplomskom studiju. Ovisno o razlikama u 

studijskom programu odredit će se potreba upisivanja Programa cjeloživotnog učenja*. 

 

D) Kandidati koji su završili neki od preddiplomskih stručnih studija sanitarnog 

inženjerstva, a čiji program se ne razlikuje više od 30% od programa Preddiplomskog 

sveučilišnog studija Sanitarno inženjerstvo Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, 

imaju pravo prijave na diplomski studij i rangirat će se prema ostvarenom prosjeku 

ocjena na preddiplomskom studiju. Svi kandidati imaju obvezu upisivanja Programa 

cjeloživotnog učenja*. 

 

*Kandidati kojima je određena obveza upisivanja akreditiranog Programa cjeloživotnog 

učenja (30 ECTS bodova), dužni su tijekom prve godine diplomskog studija položiti 

razlikovne ispite iz Programa kao uvjet za upis druge godine diplomskog studija. 

Participacija u troškovima Programa cjeloživotnog obrazovanja iznosit će kunsku 

protuvrijednost od 30 ECTS bodova (vrijednost 1 ECTS boda u ak. god. 2020/21. određuje  

Senata Sveučilišta u Rijeci). 

 

3. Prijedlog o osnivanju Povjerenstva za provođenje razredbenog postupka i upis na 

Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo u akademskoj 2020./2021. godini 

Zbog potrebe provođenja razredbenog postupka i provjere razlika u studijskim 

programima preddiplomskih studija sanitarnog inženjerstva koje su završili potencijalni 

kandidati za upis na Diplomski sveučilišni studij Sanitarno inženjerstvo, predlaže se  

Povjerenstvo u sastavu: 

Prof. dr. sc. Saša Ostojić 

Prof. dr. sc. Marina Šantić 

Izv. prof. dr. sc. Nada Starčević Čizmarević 

D E K A N 

 
 

prof. dr. sc. Tomislav Rukavina, dr. med. 


		2020-06-16T10:47:41+0200
	TOMISLAV RUKAVINA




