
SVEUČILIŠNI IZVANREDNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ 

SESTRINSTVO – UPIS KROZ RAZREDBENI POSTUPAK ZA 

PRISTUPNIKE STARIJE OD 25 GODINE 

 

1. Uvjeti upisa  za pristupnike koji pristupaju razredbenom ispitu: 
 
Sveučilišni  izvanredni preddiplomski studij Sestrinstvo mogu upisati osobe starije od 
25 godine koje su završile četverogodišnju srednju školu. 
 
2. Prijave za razredbeni postupak (za studente starije od 25 godina – upisna 
kvota 11 studenata) 
 

Prijave za razredbeni postupak se primaju: 

  od 01. do 05.  rujna  2014.  za jesenski upisni rok 

   
Prijave se predaju osobno: u zgradi administrativne uprave Medicinskog fakulteta 
Osijek u ulici Cara Hadrijana 10E Sveučilišnog campusa, pored zgrade Odjela za 
dermatovenerologiju KBC Osijek) 1. kat u vremenu od 12.00 – 14.00 sati ili 
preporučenom pošiljkom na adresu:  
Medicinski fakultet Osijek, p. p. 392, Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek (s naznakom: 

za natječaj za upis) 

Svi potrebni obrasci za prijavu na razredbeni postupak mogu se preuzeti na internet 
stranici www.mefos.hr 

Uz prijavne obrasce pristupnici moraju priložiti: 

 svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole (originalni dokumenti ili ovjerene 
preslike) 

 svjedodžbu o maturi ili završnom ispitu (originalni dokument ili ovjerena preslika) 
 rodni list 
 domovnica 
 potvrdu o uplati troškova razredbenog ispita u iznosu od 300,00 kuna na IBAN 

Medicinskog fakulteta Osijek,  broj: HR0825000091102014297, poziv na broj: 15- 
(OIB) s naznakom "troškovi razredbenog postupka" 

 omotnicu A4 formata s napisanom točnom adresom pristupnika  

 

3. Razredbeni postupak 

Izbor pristupnika za upis na izvanredni preddiplomski studij  Sestrinstvo obavlja se 

putem razredbenog postupka, koji obuhvaća sve pristupnike. 

Razredbeni se  postupak sastoji od: 



1. Vrednovanja uspjeha u srednjoj školi   

 opći uspjeh u sva četiri razreda te završni ispit (matura) 

 vrednovanja uspjeha  iz predmeta: Anatomija i fiziologija te Zdravstvena njega 

Pristupnici na temelju uspjeha u srednjoj školi mogu ostvariti najviše 50 bodova. 

2.  Provjera znanja putem pismenog testa 

Pristupnici na temelju pismene provjere znanja mogu ostvariti najviše 120 bodova.  

3. Dodatni bodovi u razredbenom postupku 

Pristupnik može ostvariti dodatni broj bodova (do 10 bodova) ukoliko je zauzeo 1., 2. 

ili 3. mjesto na državnom natjecanju iz područja Zdravstvene njege. 

 

4. Razredbeni ispit 

a) Razredbeni ispit za izvanredni Sveučilišni preddiplomski studij Sestrinstvo 
provodit će se u jednom razredbenom roku. 

 

b) Razredbeni ispit održat će se:  

 11. rujna 2014. godine u 9,00 sati za jesenski  upisni rok    

u prostorijama Medicinskog fakulteta Osijek. Raspored pristupnika će se  objaviti na 

web stranici Medicinskog fakulteta Osijek www.mefos.hr  i oglasnoj ploči Medicinskog 

fakulteta Osijek, kao i rezultati razredbenog ispita. 

c) Pristupnici su dužni doći na razredbeni ispit u 08:15 sati bez posebne obavijesti i 
sa sobom donijeti i predočiti osobnu iskaznicu ili putovnicu, jer bez tih isprava za 
identifikaciju neće moći pristupiti razredbenom ispitu. 
 
Provjera znanja obuhvaća gradivo iz predmeta Anatomija i fiziologija te Zdravstvena 
njega. 
 
Temeljem provjere znanja (razredbenog ispita) iz navedenih predmeta pristupnik 
može ostvariti najviše 120 bodova.  Pristupnik može po svim osnovama vrednovanja 
ostvariti maksimalno 180 bodova. 
 
5. Upisi će se obavljati : 
  

- u jesenskom roku  23.  rujna 2014. od 9,00-12,00 sati   
 
Opširnije obavijesti glede upisa bit će na vrijeme oglašeni na web stranici Fakulteta. 

 

http://www.mefos.hr/

