
Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Osijek 

 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5 

 

2. Prijave 

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E 

– zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente Studija sestrinstva, soba br. 9) od 

02. do 10. listopada 2017. od 10.00 do 12.00 sati. 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 

180 ECTS bodova 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva i potvrda o 

položenim razlikovnim ispitima 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova 

- Prijepis ocjena 

- Rodni list 

- Domovnica 

 

 



3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 

sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti 

najmanje 3,50. 

4. Upisi 

Upis pristupnika će se provoditi 16. i 17. listopada 2017. godine. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Sestrinstva, soba br. 9. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624 ili 

putem e-mail: sestrinstvo@fdmz.hr 

 

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Slavonski Brod 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

2. Prijave 

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E 

– zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente Studija sestrinstva, soba br. 9) od 

02. do 10. listopada 2017. od 10.00 do 12.00 sati. 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 

180 ECTS bodova 



- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva i potvrda o 

položenim razlikovnim ispitima 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova 

- Prijepis ocjena 

- Rodni list 

- Domovnica 

3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 

sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija. 

4. Upisi 

Upis pristupnika će se provoditi 18. listopada 2017. godine. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Sestrinstva, soba br. 9. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 

Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624 ili 

putem e-mail: sestrinstvo@fdmz.hr 

 

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Čakovec 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 

- preddiplomski stručni studij Sestrinstva s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 

- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

 



2. Prijave 

Prijave se primaju od 02. do 10. listopada 2017. od 10.00 do 12.00 sati. u zgradi Srednje 

škole Čakovec, Jakova Gotovca 2. 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 

180 ECTS bodova 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva i potvrda o 

položenim razlikovnim ispitima 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova 

- Prijepis ocjena 

- Rodni list 

- Domovnica 

3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti 

sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija. 

4. Upisi 

Upis pristupnika će se provoditi 16. i 17. listopada 2017. godine. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u uredu 

Srednje škole Čakovec, Jakova Gotovca 2 osobno, telefonom 095/3933-369 ili putem e-mail: 

referada@intelekta.hr 

 

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica 

1. Uvjeti upisa 

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji su završili: 

- preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija 

- preddiplomski stručni studij Fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS 

bodova uz određivanje razlikovnih ispita 



- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i 

zdravstva) uz određivanje razlikovnih ispita 

- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 

ECTS bodova 

2. Prijave 

Prijave se primaju ) od 02. do 10. listopada 2017. od 10.00 do 12.00 sati na Fakultetu za 

dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog 

campusa (Ured za studente Studija fizioterapije, soba br. 10). 

Dokumenti potrebni za prijavu 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapija s najmanje 

180 ECTS bodova 

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Fizioterapija 

- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja 

biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova 

- Prijepis ocjena 

- Rodni list 

- Domovnica 

3. Razredbeni postupak 

Razredbeni postupak provodi se na temelju rang liste bodovanja prosječnog uspjeha ostvarenog  

tijekom prethodnog studija i razgovora s pristupnikom. 

4. Upisi 

Upis pristupnika će se provoditi 16. i 17. listopada 2017. godine. 

5. Obavijesti 

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor pristupnika mogu se dobiti u Uredu 

za studente studija Fizioterapije, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo 

Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399- 

617 ili putem e-mail: fizioterapija@fdmz.hr. 


