
SVEUČILIŠTE  U  SPLITU 
MEDICINSKI FAKULTET 
 
Adresa:   21000 Split, Šoltanska 2. 
Telefon:      (021) 557-918, 557-930, 557-931 
Telefaks:      (021) 557-895 
URL:    www.mefst.hr 
e-pošta:      office@mefst.hr 
 
 
Dekan:      prof. dr. sc. Matko Marušić 
Prodekan za nastavu i studentska pitanja:  prof. dr. sc. Ivica Grković 
Prodekan za znanost:     doc. dr. sc. Livia Puljak 
Prodekan za financije:    doc. dr. sc.  Slaven Kokić 
Tajnik:      Diana Raos, dipl. iur. 
Voditelj studentske referade:   Josip  Barić, dipl. iur. 
 
Žiro-ra čun:   2330003 – 1100071293 
 
Obavijesti: Detaljne upute o upisnom postupku, potrebnoj dokumentaciji za upis i kalendaru 
upisnih radnji, mogu se dobiti u Studentskoj referadi Medicinskog fakulteta u Splitu 
Šoltanska 2, i na telefon: (021) 557-918 za studij Medicina i (021) 557-931 za studij Dentalna 
medicina, te na www.mefst.hr – upisi. 
Detaljne informacije o Fakultetu i njegovim studijskim programima nalaze se na 
mrežnim stranicama www.mefst.hr. 
 
 
Medicinski fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Splitu koje 
ustrojava i provodi u polju biomedicinskih znanosti: integrirani preddiplomski i 
diplomski sveučilišni studij Medicina i Dentalna medicina. Na Medicinskom fakultetu 
izvode se i poslijediplomski znanstveni studiji. 
 
VRIJEDNOST FAKULTETA 
Posebne i objektivne vrijednosti Medicinskog fakulteta u Splitu mogu se svrstati u 
nekoliko kategorija. 
 
Veličina 
Fakultet nije mjesto masovne proizvodnje liječnika, nego vrelo intelektualnosti, 
mudrosti i stvaranja najobrazovanijih ljudi u društvu. Medicinski fakultet u Splitu ima 
optimalnu veličinu: dovoljno je velik da bude nacionalno važan i internacionalno 
vidljiv, a dostatno je mali da se i studenti i nastavnici mogu meñusobno upoznati i 
poznavati na osobnoj razini. 
 
Prostor i oprema 
Fakultet ima, ili će vrlo skoro imati, jako prostrane, lijepe, funkcionalne i ureñene 
prostore. Studenti  studiraju u prekrasnom gradu, na prekrasnom mjestu, u lijepim i 
ugodnim prostorima, po suvremenim planovima i služeći se suvremenom opremom. 
 
Nastavnici 
Fakultet ima jako dobre, mlade i iznimno dobro obrazovane nastavnike. Većina ih je 
provela nekoliko godina u svjetskim znanstvenim ustanovama, gdje su stekli 
meñunarodno iskustvo a to znači i sustav vrijednosti, znanje i kriterije. Svi su 
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nastavnici svjetski priznati znanstvenici, jer svoja istraživanja objavljuju na svjetskoj 
razini, u meñunarodnim znanstvenim časopisima koji probiru i usustavljuju 
najvrjednije ljudsko znanje. 
 
Studenti 
Fakultet postoji zbog studenata i Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu nastoji da to 
načelo prožme sve aspekte njegova rada. 
a) Kontakt s nastavnicima 
Studentima se omogućuje stalan i kolegijalan kontakt s nastavnicima i izvan formalne 
nastave, kao i kontakt s dekanom, prodekanima i upravljačkim tijelima Fakulteta. 
Administrativne službe su dobro organizirane i popunjene vrijednim ljudima koji se 
prema studentima ponašaju ljubazno, promptno odgovaraju na pitanja, pomažu im u 
snalaženju i teškoćama i učinkovito rješavaju njihove probleme. 
b) Savjetovalište za studente 
U zgradi temeljnih medicinskih znanosti, u sobi 422 (4. kat) postoji Savjetovalište za 
studente, gdje se oni mogu obratiti u slučajevima kada osjećaju da imaju posebno 
velike probleme koje ne mogu sami riješiti. 
c) Studentske organizacije 
Potiče se i pomaže rad studentskih organizacija ne dirajući u njihovu samostalnost i 
povjerljivost rada, a studenti sudjeluju u upravljanju fakultetom kako je propisano 
zakonima i pravilnicima. 
Studentima je omogućeno, pače se potiče i nagrañuje, sudjelovanje u 
znanstvenoistraživačkom radu nastavnika, omogućuje im se dodatna (izborna, ljetna i 
druga) izobrazba i aktivnosti prema njihovim afinitetima. Najbolje se studente 
redovito nagrañuje, a najuspješnijima i najambicioznijima omogućuju se različiti 
oblici prakse u inozemstvu, napose u znanstvenoistraživačkom i dobrotvornom radu. 
Plan i program nastave strateški su orijentirani na tzv. mobilnost studenata, što znači 
da studentima omogućuje da dio nastave, prema osobnom izboru, obave za vrijeme 
praznika u drugim dijelovima Hrvatske ili u inozemstvu. 
 
Nastavni plan i program 
Medicinski fakultet u Splitu ima vrlo primjeren, europski i suvremen plan i program 
nastave, toliko dobar da ga taj program čini posebnim na najvišoj europskoj razini. 
Sve ključne preporuke europskih i svjetskih stručnjaka za medicinsku izobrazbu, i 
tijela koja je propisuju i nadziru, ugrañene su u taj program. Površan pogled mogao bi 
zaključiti da to za posljedicu ima i veće zahtjeve koji se postavljaju studentima, 
primjerice skupne ispite, praktični ispit, stroži režim studija, puno obvezatnoga 
praktičnoga rada i vrlo širok raspon gradiva koje treba svladati, ali to bi bio pogrješan 
zaključak. Program nije teži od prosječno teških europskih programa, a njegove 
posebnosti, usredotočenost i ozbiljnost donose znanje i diplomu koji će biti 
prepoznati, poznati i priznati i u najuglednijim europskim sredinama. 
a) Znanstveni pristup struci 
Od početka do kraja studija studente se podučava znanstvenom, kritičkom, načinu 
mišljenja i znanstvenoj metodologiji, bez čega se danas ne može biti dobar liječnik. U 
predmetu Istraživanja u biomedicini i zdravstvu uče se načela medicine zasnovane na 
dokazima i logika i tehnologija znanstvenoga istraživanja, kako bi do kraja studija 
studenti sami, što god je nezavisnije moguće, izveli i vlastito istraživanje i pretvorili 
ga u izvješće koje nazivamo diplomskim radom. 
b) Humanistički pristup struci 
Predmeti Medicinska humanistika i Psihološka medicina otvaraju vrata spoznaja, 
svjetonazora, postupaka i ponašanja koji će oplemeniti stečeno biomedicinsko znanje 
i vještine i studentima omogućiti da s bolesnicima i njihovim bližnjima komuniciraju 
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na najvišoj razini razumijevanja, suosjećanja i uljuñenosti dostojne najviših 
civilizacijskih standarda. 
c) Medicina zasnovana na dokazima 
Medicina zasnovana na dokazima jest postupak u kojemu se svi dokazi 
(znanstvenoistraživački članci) koji postoje združe u jedan odgovor o nekom 
medicinskom pitanju. Taj se odgovor može potom naći na svemrežju, a i laiku je 
jasno da boljega odgovora u tom času čovječanstvo nema, nego da se po toj 
„združenoj” informaciji treba ravnati u liječničkom poslu, preporukama za liječenje i 
– učenje. Na Fakultetu postoji Cochrane centar, jedan od 27 na svijetu, koji 
liječnicima omogućuje primjenu medicine zasnovane na dokazima, a studentima 
usvajanje kulture služenja najpouzdanijim raspoloživim informacijama u osjetljivom 
poslu kojim će se baviti cijeloga života. 
d) Liječničke vještine 
Budući da medicinska stuka obuhvaća i brojne vještine, koje su često složene a 
gotovo uvijek uključuju rizik, odgovornost i životnu važnost za pacijenta, program 
nastave posebno je usredotočen na odgovarajuće konkretne vježbe, od prve godine 
studija. Mladi će liječnik s diplomom u svoj radni vijek ponijeti i sve one vještine koje 
trebaju liječniku na nekom udaljenom otoku u zimskoj oluji, kao i one koje se rabe u 
u najsuvremenijim bolnicama. 
 
ŠTO SE NA FAKULTETU DOBIVA 
Studenti koji uče marljivo i redovito, zaslužit će mnogo vrijednih vrlina, koje će bitno 
obilježiti njihov ljudski profil i stručne potencijale i promaknuti ih u elitu hrvatskoga 
naroda i društva. 
 
Znanje 
Na Fakultetu se stječe veliko, široko i vrlo duboko znanje o lepezi struka koje 
objedinjujemo izrazom biomedicina. U tijeku studija neko se gradivo, predmet ili 
postupci mogu učiniti dosadnima ili nepotrebnima ali, ako ne prije, onoga dana kada 
mladi liječnik odabere svoj posao, svoju životnu karijeru, shvatit će da nije učio ništa 
nepotrebno i da ono što se možda činilo dosadnim zapravo predstavlja sudbinski 
važan element uspješnog i korisnog rada s bolesnicima. 
 
Vještine 
Nastavni program Fakulteta veliku važnost pridaje stjecanju vještina nužnih za vrstan 
liječnički rad. U tijeku nastave studenti potpisuju dokument koji svjedoči da su 
odreñene vještine usvojili, i tim potpisima na sebe preuzimaju odgovornost za moguće 
nedostatnosti, propuste ili incidente u svojoj liječničkoj praksi. 
 
Stavovi 
Fakultet nastoji da studenti u tijeku studija usvoje odreñene sastavnice morala i etike 
koji liječničku profesiju razlikuju od drugih jednako tako složenih, cijenjenih i časnih 
profesija, ali koje se ne bave neposredno pitanjima života i smrti, bolesti i patnje i 
složenih drutvenih odnosa koje iz tih osnova proistječu. 
 
Ponašanje 
Na Fakultetu se, kroz njegove nastavne programe, stječe poseban oblik zrelosti i 
mudrosti koje se ne stječu u drugim školama. Duboko razumijevanje bioloških 
zakona, ustroja i funkcije organizma, fizioloških, patoloških i farmakoloških 
povezanosti i meñuovisnosti svih stanica, organa i procesa, studente uvode u tajnu 
ljudskoga života koja u svakom pametnom i moralnom čovjeku izaziva duboko 
poštovanje i potiče ozbiljnost i odgovornost primjerene i nužne u poslu kojim se 
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liječnici bave. Izravni susret s bolešću, patnjom, smrću i žalovanjem dramatično 
povećava tu ozbiljnost, tako da liječnička profesija na kraju i daje i traži zrelost i 
mudrost prepoznate i cijenjene i meñu obrazovanima i neobrazovanima. Usprkos 
tome što se na nekim drugim fakultetima nauči više gradiva, detalja, tehnika i 
vještina, vrlina sveobuhvatnosti medicinskoga razumijevanja tajni života, smrti i 
bolesti i moralne vrijednosti koje se s njime stječu, čine da su upravo liječnici 
najpoželjniji istraživači i rukovoditelji, pa čak i administratori i političari! 
 
Europska diploma i njezin Dodatak 
Na Medicinskom fakultetu u Splitu liječnik dobiva diplomu europske razine i 
vrijednosti, s Dodatkom u koji će biti upisani svi rezultati koje student postigne u 
vrijeme studija. Ona otvara vrata za usavršavanje, suradnju i prijateljstvo s 
najuglednijim biomedicinskim ustanovama i kolegama u cijelome svijetu. 
 
UVJETI UPISA 
Uvjeti upisa koje je odredio Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu i proslijedilo ih 
Središnjem prijavnom uredu radi provoñenja državne mature za upis ak. godine 
2011./2012. su (tablica): 
 
 Opis Vrjednovanje 
Nositelj   Sveučilište u Splitu  

Izvoñač 
Medicinski fakultet u 
Splitu 

 

Studijski program Medicina   
Vrsta programa 
 

Integrirani preddiplomski i 
diplomski studij 

 

Područje Biomedicina i zdravstvo  
Polje   
Mjesto izvoñenja Split  
Vrjednovanje ocjena iz 
srednje škole 

 25% 

Vrjednovanje uvjeta 
predmeta državne mature: 

RAZINA (A/B) 
A 
 

Hrvatski jezik 
 

A 25% 

Matematika 
 

A 
25% 

Strani jezik 
 

A 
25% 

Izborni predmet: UVJET (DA/NE) NE 
Dodatna provjera znanja   NE 

Preduvjet za upis 

1. Završena srednja 
četverogodišnja škola 
2. Pohañanje tijekom 
najmanje dvije godine 
Biologije, Fizike, Kemije i 
Latinskog jezika 

Provjeru obavlja SPU iz 
Državnih matica 

Posebna postignuća   NE 

Rezultati natjecanja   NE 

Kategorija sportaša  NE 
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Kvota  75 

Državljani RH  75 

Strani studenti  NE 

Cijena Iznos participacije 

Senat Sveučilišta u Splitu 
donosi konačnu odluku o 
sustavu i visini 
participacije 

 
 Opis Vrjednovanje 
Nositelj   Sveučilište u Splitu  

Izvoñač 
Medicinski fakultet u 
Splitu 

 

Studijski program Dentalna medicina  

Vrsta programa 
Integrirani preddiplomski i 
diplomski studij 

 

Područje Biomedicina i zdravstvo  
Polje   
Mjesto izvoñenja Split  
Vrjednovanje ocjena iz 
srednje škole 

 25% 

Vrjednovanje uvjeta 
predmeta državne mature: 

RAZINA (A/B) 
A 
 

Hrvatski jezik 
 

A 25% 

Matematika 
 

A 
25% 

Strani jezik 
 

A 
25% 

Izborni predmet: UVJET (DA/NE) NE 
Dodatna provjera znanja   NE 

Preduvjet za upis 

1. Završena srednja 
četverogodišnja škola. 
2. Pohañanje tijekom 
najmanje dvije godine 
Biologije, Fizike, Kemije i 
Latinskog jezika  

Provjeru obavlja SPU iz 
Državnih matica 

Posebna postignuća   NE 

Rezultati natjecanja  NE 

Kategorija sportaša  NE 
Kvota  25 

Državljani RH  25 

Strani studenti  NE 

Cijena Iznos participacije 

Senat Sveučilišta u Splitu 
donosi konačnu odluku o 
sustavu i visini 
participacije 
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STUDIJ MEDICINA NA ENGLESKOM JEZIKU 
S programom istovjetnim studiju na hrvatskom jeziku, s 1. listopada 2011. Fakultet će 
otvoriti i studij Medicina na engleskom jeziku. Za službenu najavu otvaranja čeka se 
još samo suglasnost Senata Sveučilišta u Splitu. Studij će biti otvoren za sve grañane 
svijeta, a školarina će iznositi 7.000 Eur po godini. Uvjeti upisa biti će objavljeni 
nakon što se pribavi suglasje Senata. 
 
MOGUĆNOSTI ZAPOSLJENJA NAKON DIPLOME 
I mogućnosti i izbor zaposlenja nakon završetka studija Medicina i Dentalna medicina 
jako su dobri. Na njih, naravno, utječu specifične okolnosti u odnosu na željenu 
sredinu u kojoj liječnik želi raditi i veličina konkurencije za odreñeni tip rada, ali, 
ukupno gledano, liječnici nemaju problema sa zapošljavanjem. 
U načelu, od liječnika se očekuje rad s bolesnicima, ali to ne mora uvijek biti tako. 
Osim kliničkog rada, ali i s njime, liječnici mogu polaziti i završiti poslijediplomski 
znanstveni studij, baviti se temeljnim, bazičnim ili javnozdravstvenim znanstvenim 
istraživanjem i postati nastavnici medicinskog fakulteta ili se zaposliti u 
specijaliziranim znanstvenim institutima. 
 
Doktor medicine (dr. med.) 
Nakon završetka studija doktor medicine dobiva europsku diplomu o svojemu 
školovanju. O dopusnici za samostalan rad kao liječnik opće prakse odlučuju državne 
ustanove. Liječnik je obvezan obnavljati dopusnicu svakih šest godina. Brojni 
liječnici nakon položenog stručnog ispita ili nakon nekoliko godina rada u primarnoj 
zdravstvenoj zaštiti, odabiru neku od kliničkih, predkliničkih ili javnozdravstvenih 
specijalizacija. Specijalistu iz odreñene grane pruža se mogućnost subspecijalizacije. 
 
Doktor dentalne medicine (dr. dent. med.) 
Osposobljen je za liječenje bolesti usta, zuba, čeljusti i drugih sastavnica 
stomatognatog sustava, te za preventivno djelovanje i razvijanje svijesti djece i 
odraslih o oralnom zdravlju u privatnom i javnom sektoru. Nakon završenog studija, 
doktor stomatologije obvezan je učlaniti se u Stomatološku komoru koja mu 
osigurava pohañanje tečajeva trajne izobrazbe. Revizija apsolviranih tečajeva i 
relicenciranje od strane Hrvatske stomatološke komore provodi se u razmacima od 
šest godina. 
 
ZAKLJU ČAK I PORUKA 
Odaberite studiranje na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, jer time sebi 
dajete priliku za stjecanje izvrsne naobrazbe i otvarate vrata puta u društvo elitnih 
intelektualaca meñunarodne razine. 


