
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
ŠUMARSKI FAKULTET 

Svetošimunska cesta 25 
10002 Zagreb 

 

raspisuje  

NATJEČAJ  

za upis studenata na 

poslijediplomske specijalističke studije  

u akad. god. 2017./2018., 

za stjecanje akademskog naziva specijalista iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, 
znanstvenog polja šumarstvo i znanstveno polja drvna tehnologija 

  
Poslijediplomski specijalistički studiji polja šumarstva: 

- Ekološko oblikovanje krajolika, zaštita prirode i hortikultura; 
- Uzgajanje i osnivanje šuma; 
- Šumarske tehnike i tehnologije; 
- Lovstvo; 
- Oplemenjivanje i očuvanje genetske raznolikosti šumskog drveća; 
- Šumske prometnice; 
- Uređivanje šuma. 

Poslijediplomski specijalistički studiji polja drvna tehnologija:  

- Organizacija proizvodnje; 
- Tehnologija drvnih materijala. 

Trajanje studija: 4 semestara (2 godine). 

ECTS: 120 

Uvjeti upisa: 

- znanstveno polje Šumarstvo  

završen na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu sveučilišni dodiplomski studij 
Šumarskog odsjeka ili diplomski studij Šumarstva ili diplomski studij Urbanoga šumarstva, 
zaštite prirode i okoliša, s prosječnom ocjenom 3,00 i više; 

- znanstveno polje Drvna tehnologija 

završen na Sveučilištu u Zagrebu Šumarskom fakultetu sveučilišni dodiplomski studij 
Drvnotehnološkog odsjeka ili diplomski studij Drvnotehnološki procesi ili diplomski studij 
Oblikovanje proizvoda od drva s prosječnom ocjenom 3,00 i više ili magistar znanosti iz polja 
drvne tehnologije. 

Pristupnicima koji su završili dodiplomski studij prosječna ocjena računa se na temelju petnaest 
stručnih predmeta, s naglaskom na stručne predmete bitne za realizaciju specijalističkog rada. 

Izravan upis: magistar znanosti iz polja šumarstva ili polja drvne tehnologije 

Upis se može odobriti, uz moguće polaganje razlikovnih ispita i pristpnicima koji su: 

- završili dodiplomski, odnosno diplomski studij iz polja šumarstva ili drvne tehnologije na 
nekom drugom fakultetu, uključujući i studije u drugim državama;   

- završili sveučilišni dodiplomski, odnosno diplomski studij iz drugih znanstvenih područja i 
polja; 

- magistri znanosti iz drugih znanstvenih područja i polja. 



Upis se može odobriti i pristupnicima koji su završili dodiplomski studij ili diplomski studij s 
ocjenom manjom od 3,00 na temelju rezultata stručnog rada. 

o Takav pristupnik mora ispuniti jedan od uvjeta: 

 najmanje jedan rad objavljen u znanstvenom ili stručnom časopisu tematski 
vezan za specijalističko istraživanje, u kojem je glavni autor; 

 najmanje tri rada objavljena u zborniku radova sa znanstvenog ili stručnog 
savjetovanja u organizaciji znanstvenih institucija, u kojima je glavni autor; 

 objavljenu stručnu knjigu u kojoj je glavni autor; 

 biti voditelj uspješnog tehnologijskog projekta; 

 biti član uspješnog tehnologijskog projekta ili voditelj studija razvoja ili 
nosilac stručnih priznanja i nagrada eminentnih domaćih i stranih institucija, 
uz preporuku potencijalnog mentora. 

Ostali uvjeti: pristupnik mora posjedovati znanje najmanje jednog svjetskog jezika. 

Razgovor s pristupnikom: obavezan je sastavni dio upisnog postupka, a obavlja ga stručno vijeće 
studija (Odbor za specijalističke poslijediplomske studije).  

Odluka o upisu: konačnu odluku o upisu na specijalističke studije donosi Fakultetsko vijeće na 
prijedlog Odbora za specijalističke poslijediplomske studije. 

Prijava treba sadržavati: 

1.  ispunjeni obrazac za pristupnike (obrazac SP.-A); 

2. diploma dodiplomskog ili diplomskog studija (izvornik ili ovjerena preslika), a magistri 
znanosti i diplomu o stečenom stupnju magistra znanosti; 

3.  uvjerenje o položenim ispitima dodiplomskoga, odnosno diplomskoga studija  

(prijepis ocjena s prosjekom ocjena dodiplomskog ili diplomskog studija, a magistri znanosti i 
prijepis ocjena s prosjekom ocjena magistarskog studija); 

4. životopis; 

5. popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova; 

6. preslika identifikacijske isprave (osobne iskaznice ili putovnice) – izvornik na uvid prilikom 
upisa; 

7. rješenje o priznavanju kvalifikacije stečene u inozemstvu (samo za diplomu stečenu na 
stranom sveučilištu); 

8. izjava o plaćanju troškova studija ili pismena izjava pristupnika da će sam snositi troškove 
studija; 

9. ostalo (preporuke profesora, prijedlog područja istraživanja, i sl). 

Broj slobodnih mjesta: 45 – (5 pristupnika za pojedini specijalistički studij). 

Visina školarine: 8.000,00 kn po semestru. 

Uplata školarine: u punom iznosu prije upisa u svaki semestar. 

Rok za podnošenje prijave na natječaj: prijave se podnose do zaključno 2. listopada 2017. godine. 

Adresa podnošenja prijave:       SVEUČILIŠTE U ZAGREBU 
ŠUMARSKI FAKULTET 

Studentska referada 
Svetošimunska cesta 25 

HR-10002 Zagreb 
Dodatne informacije mogu se dobiti na Šumarskom fakultetu u Studentskoj referadi ili na telefon +385 
(0) 1 235 2400. 

Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 


