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raspisuje na temelju članka 116. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju  
(NN  123/03) 

 
     N A T J E Č A J 

za upis studenata na sveučili�ni poslijediplomski znanstveni studij za stjecanje akademskog 
stupnja magistra znanosti i akademskog stupnja doktora znanosti iz građevinarstva, u 

akademskoj 2003/2004. godini 
 
 UVODNE ODREDBE 
 
I  Poslijediplomski znanstveni studij iz građevinarstva ustrojava se i izvodi kao studij za 
 stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti i kao studij za stjecanje akademskog 
 stupnja doktora znanosti. Pristupnici biraju jedan od smjerova: 
 1. GEOTEHNIKA 
 2. HIDROTEHNIKA 
 3. KONSTRUKCIJE 
 4. ORGANIZACIJA GRAĐENJA 
 5. PROMETNICE 
 Nastava na pojedinom smjeru izvodit će se ako se prijave najmanje tri studenta. 
 
 MAGISTERIJ ZNANOSTI 
 
II  a) Pravo upisa imaju pristupnici koji su zavr�ili najmanje četverogodi�nji sveučili�ni 
 dodiplomski studij iz polja građevinarstva, potom pristupnici  sa  zavr�enim najmanje 
 četverogodi�njim dodiplomskim studijem iz područja tehničkih znanosti ili iz   

područja prirodoslovnih znanosti (matematika ili fizika),  

b) Razredbenog ispita oslobađaju se pristupnici koji su zavr�ili četverogodi�nji 
sveučili�ni dodiplomski studij iz polja građevinarstva i to: 
- s prosječnom ocjenom studija barem 3,0. (ocjene ispita bez ocjena vje�bi te bez 

ocjena diplomskog  rada i ispita) 
-  ili su temeljem uspjeha na dodiplomskom studiju stekli pravo na neki od vidova 

potpore za znanstveno usavr�avanje u Republici Hrvatskoj (znanstveni novaci, 
dr�avne stipendije, međunarodna suradnja i sl.). 

c) Pristupnici koji nemaju prosječnu ocjenu studija 3,0 moraju polagati razredbeni ispit. 
Razredbeni ispit uključuje gradivo iz predmeta: Matematika I, Matematika II, 
Matematika III, Otpornost materijala I i Građevna statika I, prema programu 
sveučili�nog dodiplomskog studija na Građevinskom fakultetu Sveučili�ta u Zagrebu. 

d) Pristupnicima koji nisu zavr�ili sveučili�ni dodiplomski studij iz polja građevinarstva, 
radi nadopune potrebnih predznanja za savladavanje programa poslijediplomskog 
studija, mo�e se uvjetovati upis do pet razlikovnih predmeta iz programa 
dodiplomskog studija građevinarstva. Ovi razlikovni predmeti između nastavnog 
programa koji je pristupnik zavr�io i nastavnog programa dodiplomskog studija 
građevinarstva, pola�u se u prvoj godini studija. 



Od polaganja pojedinog predmeta razlikovnog ispita oslobađa se pristupnik koji je na 
sveučili�nom dodiplomskom studiju polo�io takav predmet po sličnom programu s 
ocjenom barem dobar (3). 
 

 DOKTORAT ZNANOSTI 
 
III Poslijediplomski studij za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti iz 

 građevinarstva traje tri (za pristupnike bez magisterija znanosti) ili dvije godine (za 
pristupnike s magisterijem znanosti. 

 
 a)    Na studij koji traje tri godine mogu se upisati pristupnici koji su zavr�ili 

četverogodi�nji  dodiplomski studij građevinarstva s prosječnom ocjenom studija 
najmanje vrlo dobar  (4,00). 

  
b)    Na studij koji traje dvije godine mogu se upisati pristupnici koji su zavr�ili 
poslijediplomski znanstveni studij građevinarstva za stjecanje akademskog stupnja 
magistra tehničkih znanosti iz polja građevinarstva, te pristupnici koji su zavr�ili 
najmanje četverogodi�nji sveučili�ni dodiplomski studij građevinarstva te stekli 
akademski stupanj magistra znanosti iz jednog od polja tehničkih znanosti. 

 
  ZAJEDNIČKE ODREDBE  
 
IV Prijave na natječaj primaju se od 13. do 25. listopada  2003. godine u referadi 

poslijediplomskog studija Građevinskog fakulteta, Fra Andrije Kačića Mio�ića  26. 
Soba d 202/II kat, dvori�na zgrada. 

 Uz prijavu treba prilo�iti  izvornik, ovjereni prijepis ili ovjerenu presliku: 
 
 1. Domovnice, a za strane dr�avljane potvrde o dr�avljanstvu  
 2. Rodni list 
 3. Diplomu dodiplomskog sveučili�nog studija, odnosno diplomu o zavr�enom  
     poslijediplomskom studiju za upis na doktorski studij 
 4. Uvjerenje o polo�enim ispitima  
  
 Nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. 
 
V Rang lista za upis objavit će se  do  12. studenoga 2003. godine  na oglasnoj ploči 

Fakulteta, Fra A. Kačića Mio�ića 26, a o datumu upisa pristupnici će biti obavije�teni 
naknadno. 

 
VI Naknada za tro�kove obrazovanja iznosi po semestru  za pristupnike na studiju za 

stjecanje akademskog stupnja magistra znanosti (točka II) 6.000,00 kuna,  a za 
pristupnike na studiju za stjecanje akademskog stupnja doktora znanosti (točka III) 
9.500,00 kuna, i uplaćuje se na �iro račun Građevinskog  fakulteta: 2360000-
1101219412. 

 
VII U referadi poslijediplomskog studija mo�e se nabaviti  Nastavni  program 
 poslijediplomskog studija 
 
VIII     Tekst natječaja nalazi se na Web stranici Fakulteta � www. grad.hr. 


