SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
21000 Split, Šoltanska 2.
Split, 07.05.2010.

NATJEČAJ ZA UPIS STUDENATA
Za upis u ak. god. 2010./11. za pristupnike koji su na dan 01.02.2010. bili stariji od 24 godine,
odnosno ostvaruju pravo na upis na fakultete izvan sustava državne mature, rezervirane su slijedeće
kvote upisa po studijima:
1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij MEDICINA 5 MJESTA
2. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij
DENTALNA MEDICINA (STOMATOLOGIJA)
10 MJESTA
3. Trogodišnji stručni studij SESTRINSTVO
30 MJESTA
4. Trogodišnji stručni studij FIZIOTERAPIJA
5 MJESTA
1. Uvjeti upisa
Prijemnom ispitu za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina mogu
pristupiti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje dvije godine
pohañale nastavu iz predmeta biologija, kemija, fizika i latinski jezik, i koji imaju psihofizičke
sposobnosti za studij Medicine.
Prijemnom ispitu za integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalna medicina
mogu pristupiti osobe koje su završile četverogodišnju srednju školu, u kojoj su najmanje dvije
godine pohañale nastavu iz predmeta biologija, kemija, fizika i latinski jezik, i koji imaju
psihofizičke sposobnosti za studij Dentalna medicine.
Prijemnom ispitu za stručne studije mogu pristupiti osobe koje imaju završenu srednju
četverogodišnju školu i to:
1. srednju zdravstvenu školu, smjer medicinska sestra i primalja, za studij Sestrinstvo,
2. srednju školu, za studij Fizioterapija.

2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave za razredbeni ispit primat će se u Studentskoj referadi Medicinskog fakulteta u Splitu,
Šoltanska 2, od 08.06. do 15.06.2010., u vremenu od 9 do 13 sati. Sve prijave uključujući i prijave
podnesene poštom moraju prispjeti na Medicinski fakultet u Splitu do 13 sati 15.06.2010.
Naknadne prijave neće se uvažavati.
Pristupnik za razredbeni postupak podnosi prijavu koja sadrži:
• popunjen originalni obrazac "Prijava za polaganje razredbenog ispita", koji se može
dobiti u Studentskoj referadi Medicinskog fakulteta u Splitu,
• svjedodžbu o završnom ispitu i svjedodžbe svih 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),
• rodni list,
• domovnicu,
• potvrdu o uplati troškova razredbenog postupka u iznosu od 200,00 kuna na žiro-račun
Medicinskog fakulteta Split, Šoltanska 2, broj 2330003-1100071293, poziv na broj 02-200 za studij
Medicine, za studij Dentalna medicine 02-900 i za stručne studije 02-800, s naznakom "Za
razredbeni postupak" (ukoliko Sveučilište u Splitu nakon objave ovog Natječaja utvrdi drugi iznos
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troškova, pristupnici će uplatiti iznos u visini nove odluke Sveučilišta u Splitu),
• Uvjerenje o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za odgovarajući studij, sastoji se od dva
dokumenta:
1. Uvjerenje od strane školskog dispanzera, zdravstvene ustanove medicine rada ili izabranog
liječnika obiteljske medicine i koje ne smije biti starije od 60 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.
2. Izjave samog kandidata se osjeća psihički i fizički spreman za odgovarajući studij i da je
spreman preuzeti svu odgovornost koja iz toga proizlazi na osnovi te izjave. Obrazac izjave se
može preuzeti na Internet stranici Medicinskog fakulteta u Splitu.
• veliku omotnicu (A4 format) s točnom adresom pristupnika i s poštanskim markama od 12,20
kuna (zbog povrata predane dokumentacije ukoliko se ista osobno ne predigne).
Samo za diplomski studij Medicine:
1. izjavu o prijeñenom razredbenom pragu na Medicinskom fakultetu u Splitu na razredbenom
ispitu za studij medicine 2008./09. ili 2009./10.,
2. pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili meñudržavnom
natjecanju iz predmeta biologija, kemija ili fizika prilažu potvrdu nadležne institucije koja je
organizirala natjecanje (potvrde s meñunarodnih natjecanja moraju biti dostavljene zajedno s
ovjerenim prijevodom).
Samo za diplomski studij Dentalne medicine:
1. Pristupnici koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na državnom ili meñudržavnom natjecanju
iz predmeta biologija, kemija, fizika i zubne tehnike prilažu potvrdu nadležne institucije
koja je organizirala natjecanje (potvrde s meñunarodnih natjecanja moraju biti dostavljene
zajedno s ovjerenim prijevodom),
2. Uvjerenje specijalističke ordinacije medicine rada ili ovlaštene ordinacije privatne
psihološke prakse o rezultatima provjere psihofizičkih sposobnosti – psihomotorika.
Obrazac Uvjerenja se može preuzeti na Internet stranici Medicinskog fakulteta u Splitu.
Pristupnici hrvatski branitelji iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji koji imaju prava
utvrñena odlukom Sveučilišta u Splitu, dostavljaju odgovarajuće potvrde nadležne institucije.
Ukoliko ista nije donesena vrijedi odluka Sveučilišta u Splitu za upis u ak. god. 2009./2010.
Pristupnici koji se pozivaju na status dijaspore (ne odnosi se na pristupnike iz Bosne i Hercegovine) o
svom statusu prilažu odgovarajuće dokaze iz kojih je razvidan njihov status.
Nepotpune prijave neće se razmatrati u daljnjem razredbenom postupku.
Svi dokumenti predaju se u originalu, ovjerenom presliku ili ovjerenom prijevodu.
3. Razredbeni postupak
Svi pristupnici koji se prijave na natječaj za upis podliježu razredbenom postupku kojim se obavlja
izbor pristupnika, a koji obuhvaća:
Za studij Medicine:
• provjeru znanja na razredbenom ispitu putem pisanog testa iz biologije, kemije i fizike,
prema nastavnom programu za I, II, III i IV razred gimnazije,
• vrednovanja uspjeha postignutog u srednjoj školi i to općeg uspjeha u svim razredima i na
završnom ispitu, te uspjeha iz predmeta biologija, kemija i fizika u svim razredima srednje škole,
• pristupnici koji su srednju školu ili neki razred završili u inozemstvu, opći uspjeh te
uspjeh postignut iz predmeta biologija, kemija i fizika preračunava se na ocjene koje vrijede u
Republici Hrvatskoj,
• vrednovanjem posebnih uspjeha u srednjoj školi: kao poseban uspjeh u srednjoj školi smatraju se
osvajanje prvog do trećeg mjesta na državnom ili meñunarodnom natjecanju iz biologije, kemije i

3
fizike.
Pristupnik može postići najviše 1000 bodova.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 310 bodova:
• vrednuju se: ocjene iz biologije, fizike, kemije u svim razredima srednje škole, ocjena općeg
uspjeha u svim razredima srednje škole i ocjena mature,
• broj bodova izračuna se tako da se zbroje sve ocjene i taj broj pomnoži s razlomkom 62/N, gdje je
N broj ocjena.
Na temelju posebnih postignuća pristupnik može postići najviše 30 bodova:
• 20 bodova ako je na državnim (natjecanja u Republici Hrvatskoj što se provode pod nadzorom
fakulteta ili državne stručne organizacije) ili meñunarodnim natjecanjima (meñunarodna
olimpijada) osvojio jedno od prva tri mjesta iz predmeta biologija, fizika ili kemija,
• 20 bodova za položen razredbeni ispit ak. god. 2008./09. ili 2009./10. (prijeñen razredbeni prag)
na Medicinskom fakultetu u Splitu, a nerealizirani upis.
Na temelju uspjeha na razredbenom ispitu pristupnik može postići najviše 660 bodova:
• na razredbenom ispitu ispituje se gradivo odreñeno planom i programom za četiri razreda
gimnazije, iz triju predmeta: biologija, fizika i kemija,
• gradivo pojedinog predmeta obuhvaćeno je s 40 pitanja, dakle 120 pitanja ukupno,
• iz svakog predmeta pristupnik može postići najviše 220 bodova,
• broj bodova postignutih na testu računa se tako da se broj točnih odgovora pomnoži s 5,5.
Da bi bio uvršten u razredbeni postupak, pristupnik mora na razredbenom ispitu postići barem 77
(35%) bodova iz svakog područja (dakle, po 14 točnih odgovora iz biologije, fizike i kemije) te barem
330 (50%) bodova (razredbeni prag) iz testa (dakle, barem 60 točnih odgovora).
Za studij Dentalna medicina:
Razredbeni postupak sastoji se od:
l. vrednovanja uspjeha iz srednje škole,
2. vrednovanja posebnih postignuća,
3. provjere znanja na razredbenom ispitu.
Pristupnik može postići najviše 1000 bodova.
Na temelju uspjeha u srednjoj školi pristupnik može ostvariti najviše 310 bodova.
• vrednuju se: ocjene iz biologije, fizike, kemije u svim razredima srednje škole, ocjena
općeg uspjeha u svim razredima srednje škole i ocjena mature,
• pristupnici koji su srednju školu ili neki razred završili u inozemstvu, opći uspjeh te
uspjeh postignut iz predmeta biologija, kemija i fizika preračunava se na ocjene koje vrijede u
Republici Hrvatskoj,
• broj bodova se izračuna tako da se zbroje sve ocjene i taj broj pomnoži s razlomkom 62/N, gdje
je N broj ocjena.
Na temelju posebnih postignuća pristupnik može postići 20 bodova po svakom natjecanju ako je na
državnim (natjecanja u Republici Hrvatskoj što se provode pod nadzorom fakulteta ili državne stručne
organizacije) ili meñunarodnim natjecanjima (meñunarodna olimpijada) osvojio jedno od prva tri
mjesta iz predmeta biologija, fizika, kemija ili zubne tehnike, ali sveukupno najviše 30 bodova.
Mjesto uspješnosti pristupnika u razredbenom postupku utvrñuje se na temelju ukupno ostvarenih
bodova i to:
- provjere psihofizičkih sposobnosti – psihomotorika
- testu znanja.
Na temelju provjere psihofizičkih sposobnosti – psihomotorika - pristupnik može postići najviše 180
bodova. Medicinski fakultet u Splitu neće za upise u ak. god. 2010./2011. obavljati provjeru već će
provjera psihofizičkih sposobnosti – psihomotorika za sve kandidate obavljati u specijalističkim
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ordinacijama medicine rada ili ovlaštenim ordinacijama privatne psihološke prakse isključivo
u Republici Hrvatskoj do zaključno 15.06.2010.
Provjera motoričkih sposobnosti obavlja se na osnovi testa:
1. GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT
2. BONNARDELOVA SINUSOIDA
Rezultati testa su:
Test 1 - GIBSONOV SPIRALNI LABIRINT Test 2 - BONNARDELOVA SINUSOIDA
Bodovi:
Bodovi:
ISPOD PROSJEKA
30
30
PROSJEČAN
60
60
IZNAD PROSJEKA
90
90
Ukupno maksimalno 180 bodova.

Na temelju uspjeha na - testu znanja pristupnik može postići najviše 480 bodova tako da se:
- na razredbenom ispitu ispituje se gradivo odreñeno planom i programom za četiri razreda
gimnazije, iz triju predmeta: biologija, fizika i kemija,
- gradivo pojedinog predmeta obuhvaćeno je s 40 pitanja, odnosno 120 pitanja ukupno,
- iz svakog predmeta pristupnik može postići najviše 160 bodova,
- broj bodova postignutih na testu računa se tako da se broj točnih odgovora pomnoži s 4.
Da bi bio uvršten u razredbeni postupak pristupnik, mora na razredbenom ispitu - testu znanja postići
barem 50 točnih odgovora sveukupno iz biologije, fizike i kemije iz testa odnosno prijeći razredbeni
prag koji iznosi 200 bodova.
Za stručne studije:
Razredbeni postupak obuhvaća provjeru znanja putem pisanog testa:
• za studij Sestrinstva: anatomija, fiziologija i njega bolesnika, prema nastavnom programu za
srednje zdravstvene škole,
• za studij Fizioterapija: anatomija i fiziologija prema nastavnom programu za srednje zdravstvene
škole i fizike prema nastavnom programu za I i II razred gimnazije.
Na temelju uspjeha na - testu znanja pristupnik može postići najviše 120 bodova Da bi bio uvršten u
razredbeni postupak pristupnik, mora na razredbenom ispitu - testu znanja postići barem 50 točnih
odgovora sveukupno iz biologije, fizike i kemije iz testa odnosno prijeći razredbeni prag koji iznosi 60
bodova.
4. Razredbeni ispit
Razredbeni ispit će se održati za sve studije u četvrtak, 17. lipnja 2010. u 9 sati.
5. Upisi
Upis pristupnika koji su ostvarili pravo na upis na Medicinski fakultet Split, obavit će od 18.6.2010. do
21.06.2010. u vremenu od 10 do 13 sati.
6. Pravila upisa
Upute objavljene na oglasnim pločama Medicinskog fakulteta Split sastavni su dijelovi ovog
natječaja.
Ako nakon održanog razredbenog ispita ostane upražnjenih mjesta, dekan Medicinskog fakulteta u
Splitu će nakon postupka evaluacije održanog razredbenog ispita, donijeti odluku hoće li se i po kojim
pravilima vršiti popuna upražnjenih mjesta.
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Objavljene rang-liste neposredno nakon održanih razredbenih ispita na internet stranici Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Splitu i na oglasnoj ploči fakulteta su neslužbene. Službena rang-lista
ovjerena od strane dekana ili osobe koju on ovlasti može se dobiti na uvid u studentskoj referadi.
Ukoliko dva ili više pristupnika imaju jednak broj bodova na objavljenoj rang listi te dijele 5. mjesto
za studij Medicina, 10. mjesto za studij Dentalna medicina, 30. mjesto za studij Sestrinstva i 5. mjesto
za studij Fizioterapija, redoslijed pristupnika koji će upisati odredit će se prema dodatnim pravilima:
za studij Medicina i Dentalna medicina: veći broj bodova postignut na testu,
za studij Sestrinstva: veća prosječna ocjena uspjeha postignutog u srednjoj školi i to općeg
uspjeha u svim razredima i na završnom ispitu i predmeta zdravstvene njege,
za studij Fizioterapija: veća prosječna ocjena uspjeha postignutog u srednjoj školi i to općeg
uspjeha u svim razredima i na završnom ispitu.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a ne upiše se u terminima koji će biti objavljeni na oglasnoj
ploči Medicinskog fakulteta u Splitu, gubi pravo na upis.
Pristupnik na natječaj ima pravo uvida u rezultate testa, listu prvenstva i ostalu dokumentaciju u svezi
natječaja, te pravo podnošenja žalbe na razredbeni postupak u roku od 24 sata od objavljivanja
rezultata razredbenog ispita. Dekan, a u njegovoj odsutnosti prodekan za nastavu i studentska
pitanja, rješava žalbe pristupnika u svezi razredbenog postupka i donosi konačno rješenje o upisu.
7. Obavijesti
Detaljne upute o razredbenom postupku mogu se dobiti u Studentskoj referadi Medicinskog fakulteta u
Splitu, Šoltanska 2. osobno ili na telefon 021-557-918 (za studij Medicine), 557-930 (za stručne
studije) i 557-931 (za studij Dentalna medicina).
Priručnik za upis na Medicinski fakultet u Splitu, izdanje 2009. (u dijelu koji se odnosi samo na
katalog znanja iz biologije, fizike i kemije) za diplomski studij Medicine i Dentalne medicine i
Prijava za polaganje razredbenog ispita (od početka lipnja 2010.) mogu se dobiti u Studentskoj
referadi Medicinskog fakulteta u Splitu.

