MEDICINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U MOSTARU

Pravilnik o
razredbenom
postupku i
uvjetima za prijem
studenata

Mostar, studeni 2016. godine

Temeljem članaka 60. i 83. Zakona o visokom obrazovanju u HNŽ-i („Narodne novine
HNŽ br. 04/12) i članka 63. Statuta Sveučilišta u Mostaru (Ur. broj: 01-283/13 od 12. veljače
2013. godine), na prijedlog Dekanskog kolegija, Znanstveno-nastavno vijeće Medicinskog
fakulteta Sveučilišta u Mostaru na sjednici održanoj dana 16. studenog 2016. godine donosi
sljedeću

PRAVILNIK
o razredbenom postupku i uvjetima za prijem studenata
Članak 1.
Pravo na upis na integrirane preddiplomske i diplomske studije medicine i dentalne
medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru (u daljnjem tekstu: Fakulteta) ima svaka
osoba koja je ispunila uvjete Zakona, odnosno koja je završila četverogodišnju srednju školu u
Bosni i Hercegovini ili ima završenu srednju školu u inozemstvu priznatu (nostrificiranu) od
strane nadležnog tijela i koja je položila prijemni ispit (test).
Članak 2.
Razredbeni postupak i prijemni ispit (test) te upis studija obavlja se na temelju javnog
natječaja koji objavljuje Sveučilište u Mostaru, najmanje tri (3) mjeseca prije početka nastave
na temelju odluke Senata za sve studijske programe.
Članak 3.
Razredbeni postupak provodi Povjerenstvo za provedbu razredbenog postupka (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kojeg imenuje Znanstveno-nastavno vijeće Fakulteta (u
daljnjem tekstu: Vijeće) iz reda akademskog osoblja.
Povjerenstvo provodi razredbeni postupak i prijemni ispit (test) i o rezultatima podnosi
izvješće dekanu i Vijeću Fakulteta.
Članak 4.
Razredbeni postupak se sastoji od:
- vrjednovanja uspjeha iz srednje škole;
- provjere znanja putem prijemnog ispita (testa).
- priznanja
Članak 5.
Vrjednovanje uspjeha iz srednje škole se sastoji od bodovanja:
- općeg uspjeha u I, II, III i IV razredu srednje škole;
- uspjeha na završnom ispitu (matura);
- uspjeha iz biologije, kemije i fizike u svim razredima srednje škole

-

Bodovi temeljem vrednovanja uspjeha u srednjoj školi ostvaruju se na temelju zbroja:
ocjena iz predmeta biologije, kemije i fizike u svim razredima srednje škole;
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ocjena općeg uspjeha u I, II, III i IV razredu srednje škole;
ocjene iz uspjeha na završnom ispitu (maturi) ili državnoj maturi.
Broj bodova ostvaren temeljem vrjednovanja uspjeha u srednjoj školi se računa tako da
se zbroje sve ocjene i taj broj pomnoži s razlomkom 68/N, gdje je N = broj ocjena; primjerice
ako je pristupnik imao ukupno 17 ocjena (3 x 4 ocjene iz biologije, kemije i fizike + 4 ocjene
općeg uspjeha u I, II, III i IV razredu srednje škole + ocjena iz uspjeha na završnom ispitu
(maturi),i sve ocjene izvrstan (5) imat će maksimalan broj bodova, tj. 17 x 5 = 85 x 68/17 =
340.
-

Članak 6.
Prijemni ispit (test) se sastoji od provjeravanja znanja putem pismenog testa iz biologije,
kemije i fizike.
Pismeni ispit (test) je koncipiran tako da je svaki predmet zastupljen s 40 test pitanja,
ukupno 120 pitanja. Maksimalan broj bodova iz svakog predmeta je 210.
Broj bodova postignutih na testu računa se tako da se broj točnih odgovora množi s
konverzijskim faktorom 5.25; primjerice, ako je pristupnik odgovorio točno na 120 pitanja
dobiva maksimalan broj bodova na testu 630 (120 x 5.25 = 630).
Članak 7.
Na temelju posebnih uspjeha (dostignuća) pristupnik može postići najviše 30 bodova, i
to:
-

20 bodova, ako je pristupnik prethodne godine na Medicinskom fakultetu u Mostaru
prešao razredbeni prag.
- 20 bodova ako je na državnim ili međunarodnim natjecanjima osvojio jedno od prva
tri mjesta iz predmeta biologija, kemija ili fizika.
- ako pristupnik ima bodove po obje osnove (40 bodova) može dobiti najviše 30
bodova.
Pristupnik koji na razredbenom ispitu postigne manje od 315 bodova tj. koji ne pređe
razredbeni prag (50%) ne ostvaruje pravo na dodatne bodove.
Članak 8.
Uspjeh na razredbenom postupku vrjednuje se na slijedeći način:
- do 340 bodova na temelju uspjeha u srednjoj školi;
- do 630 bodova na temelju uspjeha na prijemnom ispitu (testu);
- do 30 bodova na temelju priznanja.
Maksimalan broj bodova koje pristupnik može ostvariti na razredbenom postupku jest
1000 bodova.
Članak 9.
Prag prolaznosti na prijemnom ispitu (testu) iznosi 315 bodova (50% + 1 točan
odgovor), ukoliko Povjerenstvo ne odluči drugačije.
Pristupnik koji na prijemnom ispitu (testu) ne pređe prag prolaznosti ne ostvaruje pravo
na upis bez obzira na ukupan zbroj bodova na razredbenom postupku.
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Članak 10.
Na temelju rezultata razredbenog postupka Povjerenstvo sastavlja listu redoslijeda
pristupnika koji su ostvarili pravo upisa u studija:
- redovitih studenata koji će studirati uz potporu Ministarstva;
- redovitih studenata koji sami plaćaju svoj studij;
- redovitih studenata stranih državljana.
Članak 11.
Rezultati razredbenog postupka i liste redoslijeda pristupnika objavljuju se na oglasnoj
ploči i mrežnoj stranici Fakulteta u roku od 48 sati od održavanja razredbenog postupka. Pravo
upisa ostvaruju pristupnici, koji su svojim rezultatom na razredbenom postupku izborili
prvenstvo unutar broja pristupnika određenog upisnim kvotama.
Članak 12.
Pristupnik ima pravo pismenog prigovora na ispravnost provedbe razredbenog postupka
Povjerenstvu u roku od 24 sata od objavljivanja liste redoslijeda na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Fakulteta.
Povjerenstvo je dužno razmotriti prigovor pristupnika u roku od 24 sata od njegova
podnošenja, o tome sastaviti zapisnik i obavijestiti pristupnika.
Članak 13.
Pristupnik koji je ostvario pravo na upis, a ne upiše se prema objavljenom rasporedu
upisa, gubi pravo na upis, a pravo na njegovo mjesto dobiva sljedeći pristupnik na listi
redoslijeda, a koji je prešao prag prolaznosti.
Članak 14.
Nakon završetka razredbenog postupka i upisa studenata u I. (srpanjskom) roku
raspisuje se Natječaj za preostala slobodna mjesta u II. (rujanskom) roku ukoliko je ostalo
slobodnih mjesta.
Članak 15.
Pristupnici koji su se prijavili na razredbeni postupak, a nisu pristupili ispitu nemaju
pravo na povrat novca.
Članak 16.
Pristupnici koji ne steknu pravo upisa dužni su podignuti svoje dokumente najkasnije u
roku od dva (2) mjeseca.
Članak 17.
Studenti koji steknu pravo upisa na studij u I. (srpanjskom) razredbenom roku trebaju
izvršiti upis na Fakultet u vremenu koje će biti objavljeno na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici
Fakulteta, u protivnom gube pravo upisa.
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Smatra se da su odustali od upisa ili su se upisali na neki drugi fakultet, njihovo mjesto
smatra se slobodnim te se uvrštava u eventualni Natječaj za preostala slobodna mjesta u II.
(rujanskom) razredbenom roku.
Pravo na upis gube i svi studenti bez dostavljene potrebne izvorne dokumentacije.
Članak 18.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnoj
stranici Fakulteta.

Ur.br:01-I/16
Mostar, 21. studenoga 2016. godine

Prof. dr. sc. Milenko Bevanda

Dekan

Dostaviti:
- Oglasna ploča
- Tajništvo
- Studentska služba
- Pismohrana
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