
SVEUČILIŠTE U SPLITU               Split, 4. srpnja 2011.
MEDICINSKI FAKULTET
     Služba za sveučilišne i 
          stručne studije

Student koji je ostvario pravo upisa uspješnim polaganjem državne mature i nalazi se na rang listi  
koju  je  sastavio  Nacionalni  centar  za  vanjsko  vrednovanje  obrazovanja za upis  na  integrirani 
preddiplomski i  diplomski sveučilišni studij MEDICINA u akademskoj godini 2011./2012. mora 
doći osobno na upis u naprijed navedenim terminima i sa sobom treba donijeti originalne dokumente 
i obrasce:

1. popunjene  obrasce:  prijava  za  upis,  matični  list,  upisni  list,  prijavni  list  DZS,  indeks 
Medicinskog fakulteta  Split  i  ugovor o uvjetima plaćanja  i  visini  školarine tijekom studija 
(obrasce,  ugovor  i  indeks  student  će  dobiti  u  Službi za sveučilišne i stručne studije uz 
predočenje potvrde o uplati troškova upisa),

2. - svjedodžba o državnoj maturi ili svjedodžba o završnom ispitu za pristupnike koji su završili 
srednju školu šk. godine 2008./2009. ili ranije;

- svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole, 

PRISTUPNICI KOJI SU SREDNJU ŠKOLU ZAVRŠILI U INOZEMSTVU PRILAŽU I RJEŠENJE O 
EKVIVALENCIJI  STRANIH  SVJEDODŽBI,  KOJE  IZDAJE  MINISTARSTVO  ZNANOSTI, 
OBRAZOVANJA I ŠPORTA, ZAGREB, DONJE SVETICE 38 ZA SVE SVJEDODŽBE STEČENE U 
INOZEMSTVU,

PRISTUPNIK KOJI DO DATUMA UPISA NIJE DOBIO SVJEDODŽBU O DRŽAVNOJ MATURI, 
MOŽE  PRISTUPITI  UPISU  S  OBVEZOM  DA  ISTU  DOSTAVI  U  ROKOVIMA  KOJI  ĆE  BITI 
OBJAVLJENI NAKNADNO,

3. rodni list,

4. domovnica,

5.  uvjerenje od strane školskog dispanzera, zdravstvene ustanove medicine rada ili izabranog 
liječnika obiteljske medicine i koje ne smije biti starije od 90 dana i izdano isključivo u Republici 
Hrvatskoj; uvjerenje  se  izdaje  na  način  i  u  formi  koja  je  uobičajena  za  školski  dispanzer, 
zdravstvenu ustanovu medicine rada ili izabranog liječnika obiteljske medicine,

6. izjava studenta da  se osjeća psihički i fizički spreman za odgovarajući studij i da je spreman 
preuzeti svu odgovornost koja iz toga proizlazi na osnovi te izjave (tekst izjave nalazi se na 
internet stranici fakulteta),

7. student koji ima pravo direktnog upisa temeljem statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog 
rata ili članova njihovih obitelji i nalazi se na posebnoj rang listi koju je sastavio Nacionalni  
centar  za vanjsko vrednovanje  obrazovanja, prilaže  potvrdu nadležne  institucije kojom se 
dokazuje navedeni njegov status,

8. student koji ima prebivalište izvan grada Splita donosi potvrdu o prebivalištu izdanu od mjesno 
nadležne ispostave MUP-a (zbog ostvarivanja određene razine prava na studentsku prehranu),

9. dvije fotografije studenta dimenzija 4x6 cm,

10.Potvrda  o  uplati  350,00  kuna na  žiro-račun  Medicinskog  fakulteta  Split,  Šoltanska  2,  broj 
2330003 – 1100071293 model 02 poziv na broj 200 s naznakom "Za troškove upisa".



Medicinski fakultet Split  i  student  sklapaju ugovor o uvjetima plaćanja i  visini školarine tijekom 
studija koji se temelje se na uvjetima upisa koje propisuju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa 
i Sveučilište u Splitu svojim pravnim aktima. Student upisan prvi put u prvu godinu integriranog 
preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u ak. god. 2011./2012., sukladno Odluci 
Sveučilište u Splitu plaća školarinu ovisno o subvenciji iz državnog proračuna Republike Hrvatske, 
odnosno pri upisu istu neće trebati uplatiti.

Upis studenata obaviti će se po slijedećem rasporedu:

13. srpnja 2011. u   9 sati studenti rangirani od   1. do 13. mjesta, sem. dvorana 2.
u 11 sati studenti rangirani od 14. do 25. mjesta, sem. dvorana 2.

14. srpnja 2011. u   9 sati studenti rangirani od 26. do 38. mjesta, velika predavaonica,
u 11 sati studenti rangirani od 39. do 50. mjesta, velika predavaonica,

15. srpnja 2011. u   9 sati studenti rangirani od 51. do 63. mjesta, sem. dvorana 2.
u 11 sati studenti rangirani od 64. do 75. mjesta, sem. dvorana 2.

Kandidati s pravom prednosti na upis pristupaju 13. srpnja 2011. u 9 sati.

Student  treba  osobno pristupiti  upisu  zbog  potpisivanja  ugovora  i  on-line fotografiranja  za 
Informacijski sustav visokih učilišta. O eventualnoj spriječenosti treba odmah obavijestiti službu za 
sveučilišne i stručne studije a konačnu odluku donosi prodekan za nastavu i studentska pitanja.

Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a ne upiše se u terminima koji su objavljeni ili se prilikom 
upisa utvrdi da ne ispunjava preduvjete za upis odnosno da nema završenu četverogodišnju srednju 
školu u kojoj su najmanje dvije godine pohađali nastavu iz predmeta biologija, kemija (biokemija za 
pristupnike iz  zdravstvenih,  medicinskih ili  kemijskih škola),  fizika i  latinski  jezik ili  koji  nema 
psihofizičke sposobnosti za studij Medicina gubi pravo na upis.

       Voditelj Službe za 
sveučilišne i stručne studije
      Josip Barić, dipl. iur.

Primjer pravilno popunjene uplatnice za 
integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA

  
UPLATA x ISPLATA
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Šoltanska 2
21 000 Split

Model

02
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Za troškove upisa


